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En la fi del curs lectiu, i per una garantia de futur... 

Demà dimarts finalitza el curs lectiu. Els milers d’alumnes que ens han acompanyat al llarg d’aquests 
mesos s’acomiadaran de les aules, dels seus companys, dels tutors, mestres, monitors, porters... 
per a iniciar les vacances d’estiu. A tots els desitgem un reparador descans. La pandèmia els ha 
afectat especialment aquest curs complicat. Per al personal de les escoles, encert i salut en els darrers 
dies que encara queden de feina. 

No és encara moment per a treure conclusions de com ha anat. Però sí d’apuntar unes primeres 
qüestions que, en definitiva, no són més que reflectir idees ja conegudes i, de ben segur, 
compartides. 

En el marc de l’acció política més propera, la remodelació de l’equip directiu del departament 
d’Educació és, potser, la notícia més destacable. La marxa del Conseller Bargalló i la presa de 
possessió del nou conseller, González Cambray, ha suposat la renovació de la totalitat de les persones 
que ocupaven les direccions generals en l’antic gabinet, a excepció de la directora General de Centres 
concertats i Centres privats, que continua en el càrrec. Els desitgem encert i tacte en la gestió. 

La bona notícia del manteniment de les plantilles COVID el proper curs, tant des del punt de vista 

numèric com el de procediment, ha estat acompanyada del desgrat derivat de la publicació de la 
resolució de concerts. Dèiem la setmana passada que ens envaeix un sentiment agredolç, perquè 
acceptant que és necessària una pauta que a tots ens ajudi a actuar amb seguretat jurídica, l’asèptica 
referència a una xifra concreta i el calendari administratiu no han de ser els únics paràmetres que 
orientin l’actuació de l’administració en una matèria tan transcendent.  

El conjunt de circumstàncies que envolten els centres educatius, les previsions de mobilitat d’alumnat 
que configura una matrícula viva en ocasions molt intensa, la rellevància dels projectes educatius, 
l’esforç per la qualitat i l’excel·lència... també són elements que s’han de considerar a l’hora de 
determinar els ajuts econòmics a les escoles, afegida, encara, la situació de la pandèmia. Per 
descomptat, el que és inacceptable és admetre cap motivació encoberta de l’Administració per a 

transvasar alumnes de centres concertats a centre públics no elegits pels pares, en base a una opció 
política de reduir l’ensenyament privat concertat, que xoca tant amb preceptes constitucionals, legals 
i reglamentaris com amb la voluntat d’una part important de la societat. Dissortadament, ens consten 
exemples d’aquesta actitud. També les normes que pretenen cisar els drets de la comunitat educativa 
s’han derivat als tribunals, que en alguna ocasió ja han donat resposta, com per exemple la sentència 
que anul·là pràcticament la meitat de la resolució de preinscripció i matrícula publicada pel Consorci 
d’Educació de Barcelona per al curs 2019/2020 per no ajustar-se a dret. També diversos preceptes 
de la LOE modificats per la LOMLOE (quina sopa de lletres!) s’han recorregut davant el Tribunal 
Constitucional, i restem a l’espera del pronunciament... 

Però la situació del sector és complicada. Elements de caràcter estructural són determinants per 
entendre el moment: la davallada demogràfica, la manca de solució al problema de l’infrafinançament 
crònic dels nostres centres, sumat als devastadors efectes de la pandèmia sobre les economies 
familiars d’àmplies capes de la població, que dificulten la voluntat d’ajut complementari d’un cost de 
la plaça escolar que hauria d’assumir l’Administració. També l’Administració ha pres decisions que 
no només no ajuden, sinó que tenen un efecte danyós, com ha estat el canvi de criteri en la ràtio 
per a la concertació d’unitats de P3, respecte el curs actual, amb la conseqüent afectació sobre les 
plantilles i el mòdul de despeses o la indefinició dels ajuts a l’escolarització de l’alumnat amb 
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necessitats de suport educatiu, en especial la derivada de situacions econòmiques vulnerables, 

compromís ferm del que encara no hi ha consignació.  

Necessitem un futur amb garanties, que ha de passar pel desplegament definitiu de la LEC que aporti 
seguretat i respecte als drets -inclosos els constitucionals- reconeguts en matèria educativa a les 
famílies, a les titularitats i als treballadors/es dels centres concertats; per la millora del finançament 
del mòdul econòmic del concert que permeti arribar de forma progressiva, però decidida i efectiva a 
la gratuïtat de la plaça escolar, per una rebaixa en l’exigència mínima de les ràtios, que garanteixi el 
manteniment de l’ocupació i aporti millor qualitat al sistema... Per això, les confederacions 
d’AMPAs de l’escola concertada, les titularitats i els sindicats del sector faran una 
concentració unitària el proper dia 28 de juny, dilluns, a les 18h, a la Plaça de Sant Jaume, 

com un acte de constatació i de reafirmació de la nostra voluntat de presència, de servei i 
de diàleg, i us convidem a participar-hi.  

No perdem l’esperança que l’Administració actuarà amb bona fe, transparència i respecte als 
ciutadans en les seves relacions. No només perquè aquests siguin principis de configuració i exigència 
legal, sinó perquè és perfectament raonable que els reptes que es presenten es puguin tractar amb 
esperit de consens i de respecte a la pluralitat, universalitat i llibertat en l’àmbit educatiu. El nou 
conseller en donà mostres d’interès. Nosaltres estem decidits a fer-ho possible, des de la participació 
i des de la unitat, amb l’humil convenciment que l’escola concertada és un element imprescindible 
en la nostra societat. 

I amb el profund agraïment i reconeixement a tots vosaltres, que heu fet i feu possible l’educació 

dels nostres infants i joves i doneu resposta a la voluntat de pares i mares que acompanyeu els seus 
fills i filles en aquest camí, perquè us han triat a vosaltres i no pas a cap altre. Malgrat les dificultats, 
les tensions, els prejudicis il·legítims i la voluntat espúria de no voler comptar amb nosaltres, 
continuem! 

 

S u m a r i  

• Concentració unitària del sector davant el Palau de la Generalitat 
• Mesures de contenció de la pandèmia. Aixecades algunes limitacions en les activitats formatives o educatives 

no reglades i d'esport escolar 
• Acte de commemoració del Programa Transició Blanquerna-Escola 
• El Ministeri publica el text de l’avantprojecte de Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de l’FP 
• El Ministeri convoca ajudes per a projectes d’innovació en formació professional 
• Escoles de Llarga durada de la FECC: EdD – EdP – CEC 
• Diploma d'especialització universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola 
• Formació de la FECC 
• El col·legi La Salle Cassà de la Selva renova la Certificació d’Escola Multilingüe (CEM) 
• Sessió informativa gratuïta sobre servei de signatura digital per a centres escolars 
• La Basílica de la Sagrada Família (BSF) convoca el concurs “Tots som torres d’una mateixa humanitat” 
• Premis Aprenentatge i Servei 2021 
• El Recinte Modernista de Sant Pau, a punt per a escoles 
• Oberta l’11a Convocatòria del Premi Armengol-Mir convocat per la FECC i Baula 
• Comunicat de la congregació Fills de la Sagrada Família 
• CATALUNYA RELIGIÓ- Els professors del Manyanet: “Sempre hem estat al costat dels nostres alumnes” 
• CATALUNYA RELIGIÓ- Les famílies del Manyanet defensen “el bon clima de convivència” a l'escola 
• Accions formatives 
• Portal Catalunya Religió 
• Empreses patrocinadores 
• Editorials col·laboradores 
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 Dilluns, dia 28 de juny, a les 18 hores 

Concentració unitària del sector davant el Palau de la Generalitat 

Aquesta és la pancarta que les entitats representatives de les titularitats han consensuat i que es farà present a 

la concentració que els sindicats, les entitats patronals i les confederacions d’AMPAs del sector de l’ensenyament 

concertat de Catalunya faran el proper dia 28 de juny, a les 18 hores, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, 

en un acte unitari de sector per a reivindicar-nos com un actiu necessari del sistema educatiu, així com fer un 

crit d’atenció sobre la situació en què es troba. 

Després de diverses converses i gestions, s’està concretant la voluntat unitària, que implica els diferents agents 

del sector, de demanar una sèrie d’actuacions que permetin un futur amb garanties: 

- Pel desplegament definitiu de la LEC que aporti seguretat i respecte als drets -inclosos els 

constitucionals- reconeguts en matèria educativa a les famílies, a les titularitats i als treballadors/es dels 

centres concertats.  

- Per la millora del finançament del mòdul econòmic del concert que permeti arribar de forma progressiva, 

però decidida i efectiva a la gratuïtat de la plaça escolar. 

- Per una rebaixa en les ràtios, en consonància amb la natalitat actual, que garanteixi el manteniment de 

l’ocupació i aporti millor qualitat al sistema. 

Sindicats, titularitats i AMPAs treballen amb la idea que existeixen elements de caràcter estructural que són 

determinants per entendre el moment: la davallada demogràfica, la manca de solució al problema de 

l’infrafinançament crònic dels centres educatius concertats, sumat als perjudicials efectes de la pandèmia de 

covid-19 en les economies familiars d’àmplies capes de la població, que dificulten que es puguin fer càrrec del 

finançament complementari del cost que hauria d’assumir l’Administració de la plaça escolar.  

Hi ha també decisions de l’Administració que no només no ajuden, sinó que tenen un efecte contrari, com ha 

estat el canvi de criteri en la concertació d’unitats de P3 en relació al curs actual, amb la conseqüent afectació 

en les plantilles i el mòdul de despeses o la indefinició dels ajuts a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats 

de suport educatiu. En aquest context es fa necessari articular fórmules de recol·locació de les plantilles, sigui 

en el propi centre com en altres, i exigir la corresponsabilitat per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat. 

Després de les eleccions al Parlament del 14 de febrer, de la formació del nou Govern de la Generalitat i de 

l’equip del Departament d’Educació encapçalat per Conseller, Hble. Sr. Josep González Cambray, les entitats 

convocants demanem un diàleg sectorial fructífer amb la nova Administració, amb la finalitat de trobar solucions 

acordades a les diverses problemàtiques que ens afecten. Només la unitat del sector ens aportarà la força 

necessària. 

Les Confederacions d’AMPAs també presentaran les seves reivindicacions, així com els sindicats representatius 

del sector. 

Us convidem i animem que hi sigueu presents com a mostra de solidaritat, d’unitat i de força del 

nostre sector. Us hi esperem! 
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Mesures de contenció de la pandèmia. Aixecades algunes limitacions en les activitats 
formatives o educatives no reglades i d'esport escolar 

El DOGC núm. 8438 de dissabte, dia 19.06.2021, publicà la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la 

qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 

de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Aquesta nova resolució proposa que es prorroguin i es modifiquin les mesures previstes a la Resolució 

SLT/1840/2021, d'11 de juny, per un nou període fins a les 00.00 hores del dia 5 de juliol de 2021. 

Les mesures que contempla de bell nou són, entre d’altres: 

Aixecament de la limitació concernent al nombre màxim de persones que es poden concentrar en les reunions 

i/o trobades familiars i de caràcter social, que passa a articular-se com a recomanació.  

La limitació dels aforaments en les activitats que impliquen una interacció social elevada es mantenen i així es 

fa amb la limitació de l'aforament en els actes religiosos, que continua al 70% de l'autoritzat, amb un nombre 

màxim de persones a concentrar per acte de 1.000 o 3.000, en funció de les condicions de ventilació de l'espai.   

Es permet la reobertura dels establiments i locals que desenvolupen activitats recreatives musicals, englobats 

en el concepte de l'oci nocturn, subjecta a determinades condicions. D'entre aquestes, assenyalem la limitació 

en els espais interiors de l'aforament al 50% de l'autoritzat, l'establiment d'un registre d'accessos amb finalitat 

de control de la traçabilitat de contactes, la disposició de clients en grups de fins a sis persones en espais interiors 

i fins a deu persones en l'exterior, la distància entre grups d'1,50 metres, l'ús de la mascareta en el ball i el 

règim horari, que és l'horari general establert normativament per a cada tipologia d'activitat, amb una hora límit 

de tancament a les 03.30 hores.  

En el sector de l'hostaleria i la restauració, es permet que a les terrasses el nombre màxim de comensals passi 

a deu persones, es manté la limitació de sis persones per a espais interiors i la distància entre taules o 

agrupacions de taules establerta passa de 2 metres a 1,50 metres.  

Pel que fa a les normes de celebració d'assemblees d'entitats, es manté la limitació de l'aforament si bé 

s'incrementa el nombre màxim de persones que poden concentrar (fins a 1.000 o 3.000 persones, en funció de 

les condicions de ventilació).  

En les activitats formatives o educatives no reglades i d'esport escolar, del lleure educatiu i inclusiu, i cíviques i 

comunitàries grupals s'elimina la restricció que limitava la seva organització a mantenir grups de fins a deu 

persones com a màxim.  

També en les instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats que no disposen de ventilació reforçada 

s'elimina la limitació de les deu persones per a les activitats grupals i s'estableix una limitació de l'aforament del 

50% de l'autoritzat.  

L’article 12 contempla les mesures en l`àmbit docent, on la modificació és la ja anunciada de la supressió del 

límit de 10 alumnes per aula que regia per a les activitats formatives o educatives no reglades presencials i 

d'esport escolar (apartat 3) : 

-12 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció 

socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts) 

1. Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a persones amb 

discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres 

oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials 

aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament 

les mesures de prevenció i protecció de la salut.  

2. Les etapes del primer cicle i segon cicle d'educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris, això 

és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim 

especial reglats han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-

2021. En els ensenyaments postobligatoris i en els ensenyaments de règim especial reglats no és necessari 

reduir la presència dels alumnes als centres.  

3. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un 

centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d'acord amb el document 

Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars o d'acord amb el que 

estableix l'apartat 9.5 d'aquesta Resolució.  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=904193
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=904193
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=904193
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4. L'esport federat es pot dur a terme d'acord amb la seva normativa sectorial.  

5. Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a 

persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, 

el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.  

6. Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i les escoles de música i de dansa autoritzades 

pel Departament d'Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de 

música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes. Els centres que 

imparteixen formació professional per a l'ocupació dependents del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies o autoritzats per aquest també han d'aplicar unes mesures organitzatives amb l'objectiu de reduir la 

presència dels seus alumnes als centres.  

7. Es poden celebrar festes de final de curs i actes de graduació de l'alumnat no universitari. Amb caràcter 

preferent, aquestes celebracions han de tenir lloc en espais exteriors. En aquest cas, cada persona ha de disposar 

de 2,5 m2, amb un màxim d'assistents de 500 persones (alumnat inclòs).  

En els espais a l'aire lliure no és obligatori estar assegut. Si no és possible la celebració en espais exteriors, en 

la celebració en espais interiors cada persona ha de disposar de 2,5 m2, i si a l'acte hi participen les famílies, 

l'aforament no pot superar el 50% de la capacitat de la sala, amb un màxim de 250 persones (alumnat inclòs).  

En espais a l'interior els assistents a l'acte han d'estar asseguts, excepte en el moment de la recollida dels 

premis, diplomes o similar. Al pati de butaques cal deixar un seient buit per separar els membres de diferents 

unitats de convivència.  

En tot cas, es recomana que a les celebracions en espais interiors només participin els infants o joves del grup 

de convivència estable, o bé, en espais ben ventilats, alumnat de diversos grups que pertanyin a un mateix nivell 

acadèmic.  

En els espais a l'interior no es permet el consum d'aliments o begudes però sí en les celebracions a l'aire lliure. 

Aquest consum ha de ser en racions individuals sense que el menjar estigui exposat per a ús compartit.  

 

Acte de commemoració del Programa Transició Blanquerna-Escola 

El passat 16 de juny es va celebrar la commemoració 

del Programa Transició Blanquerna-Escola en un acte a 

l'Auditori de la Facultat amb els membres de les entitats 

col·laboradores: Vedruna Educació, Escoles FEDAC, la 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i Jesuïtes 

Educació. 

Es va fer un balanç del programa que va néixer el 2018 amb 

la voluntat de millorar la qualitat de la formació dels mestres i 

per impulsar un canvi en el model d'aprenentatge dels 

estudiants de Segones Titulacions dels graus en Educació. 

L'acte es desenvolupà amb la participació del degà de la 

Facultat, Jordi Riera; el secretari general de la FECC, Enric 

Puig; la presidenta del Patronat Vedruna Catalunya 

Educació, Montserrat Espinalt; el director general de les 

escoles FEDAC, Modest Jou, i la cap de Desenvolupament Equip de Persones de la Fundació Jesuïtes 

Educació, Bárbara Paris. 

 

El Ministeri publica el text de l’avantprojecte de Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de 
l’FP  

La setmana passada, la ministra Celaá va presentar al Consell de Ministres el text de l’Avantprojecte de Llei 

Orgànica d’Ordenació i Integració de la Formació Professional. Es pretén que la nova Llei substitueixi la ja longeva 

Llei Orgànica 5/2002 de les Qualificacions i la Formació Professional. Però, a diferència d’aquesta, que només 

tenia 17 articles i unes poques disposicions addicionals i finals, el text de l’avantprojecte és extens: 117 articles, 

6 disposicions addicionals, 4 transitòries, 1 derogatòria i 9 finals. 

https://www.todofp.es/dam/jcr:03e64631-d43a-4dce-a5a7-8b6f91a00937/aplo-ordenaci-n-integraci-n-fp-15junio2021.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:03e64631-d43a-4dce-a5a7-8b6f91a00937/aplo-ordenaci-n-integraci-n-fp-15junio2021.pdf
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La llei del 2002 establia ponts entre  els dos subsistemes (l’FP educativa i l’FP laboral), però la nova llei opta per 

crear un sistema únic de formació professional, sota la competència del Ministeri d’Educació i Formació 

Professional. Es pretén acabar així amb el doble sistema de títols i certificats regulats per dues administracions 

distintes (l’educativa i la laboral).  

Mentre que a Catalunya, amb el desplegament de la Llei 10/2015, s’ha optat per la integració de l’FP a partir 

d’una gobernança força complexa, amb competències repartides en tres departaments del Govern (Educació, 

Empresa i Treball i Presidència), el govern Sánchez opta per la simplicitat administrativa i posa el conjunt del 

sistema en mans del MEFP. L’aposta sembla valenta i, presumiblement, efectiva. 

El sistema únic integrarà diverses actuacions: la identificació de les competències, l’oferta de formació, 

l’avaluació i acreditació de competències adquirides per vies no formals i un sistema d’orientació professional al 

llarg de la vida. 

El nou sistema únic d’FP descrit en l’avantprojecte presenta força canvis respecte de la situació actual. Es 

substitueix el Catàleg Nacional de Qualificacions Professional pel nou Catàleg d’Estàndards de Competència 

Professional. Les unitats de competència són reemplaçades pels Estàndards de Competència, d’una amplitud 

competencial més reduïda. Cada estàndard de competència es podrà assolir amb la superació del corresponent 

mòdul professional inclòs en al nou Catàleg Modular unificat. Les ofertes es classificaran, segons la seva 

amplitud, en sis esglaons i poden atorgar títols, certificats i acreditacions: 

A. Acreditació parcial de competència, referida només alguns elements de competència, com determinats 

resultats d’aprenentatge i pot donar lloc a microformacions. 

B. Certificat de competència, que acredita la possessió d’un estàndard de  competència assolida per la 

superació d’un mòdul professional o bé per vies no formals. 

C. Certificat professional, que substitueix els actuals certificats de professionalitat, i que acreditarà la 

possessió d’un conjunt d’estàndards de competència, constitutius d’un perfil professional. 

D. Títols dels cicles formatius d’FP, que correspondran als graus bàsic, mitjà o superior. Estaran constituïts 

pels mateixos mòduls professionals amb què es conformen els certificats professionals. 

E. Cursos d’especialització, amb els quals es podrà complementar la formació a partir d’un cicle de grau 

mitjà o superior. Quan el curs d’especialització es refereixi a un grau superior es denominarà Màster 

Professional. 

Una de les conseqüències de la unificació del sistema serà la pèrdua de rellevància dels centres integrats. Que 

els centres de formació puguin oferir indistintament tant cicles formatius com certificats de professionals podrà 

passar a ser tan comú que la distinció entre centres ordinaris i centres integrats perd sentit. L’avantprojecte 

només esmenta els centres integrats un sol cop, i de passada.  

Un aspecte que els mitjans de comunicació han subratllat força és la decisió que tota la formació professional 

passi a ser dual. En efecte, l’avantprojecte planteja que tota la formació relativa a certificats professionals, cicles 

formatius i cursos d’especialització tingui caràcter dual. Però preveu en dos models: un model d’FP dual general 

i un model d’FP dual avançada.  

En el model d’FP dual general, l’alumne no tindrà retribució i serà semblant a l’actual model de FCT, tot i que 

amb major intervenció de l’empresa, on es realitzarà entre el 25% i el 35% de la durada del cicle i on s’obtindran 

fins a un 20% dels resultats d’aprenentatge.  

En el model l’FP dual avançada, entre un 35% i un 50% de les hores de formació es realitzaran en l’empresa, 

que assumeix entre un 20% i un 40% dels resultats d’aprenentatge. En aquest model, l’alumne tindrà relació 

laboral amb l’empresa, mitjançant un contracte de formació. 

El nou avantprojecte també té zones d’ombra. No indica els dispositius de finançament de les ofertes en els 

centres de titularitat privada. El concert educatiu no s’esmenta, ni de passada, en cap de les 130 pàgines del 

text. Tampoc les subvencions. Com a molt, en un article, s’esmenten els centres “sostinguts amb fons públics” 

per indicar-ne les obligacions. Quan es parla de la col·laboració públic-privada, sembla referir-se exclusivament 

a la participació de les empreses en la definició de perfils professionals i les ofertes formatives vinculades i en la 

formació dual. 

L’Avantprojecte reserva a l’administració general de l’Estat el control dels instruments de gestió del sistema, 

amb el perill d’erosionar les competències de les administracions educatives. Fins ara pensàvem que, en matèria 

educativa, el Ministeri només tenia gestió directa sobre les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i sobre les escoles 
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espanyoles a l’estranger. Però la situació s’altera, en part com a resultat de la integració amb l’FP per a l’ocupació, 

en què la distribució competencial és més favorable a l’Estat.  

L’Administració General de l’Estat, a més d’òrgans tècnics, com l’Institut Nacional de les Qualificacions, i d’òrgans 

de participació, com el Consell General de Formació Professional o el Consell Escolar de l’Estat, comptarà amb 

instruments de gestió: 

• El Registre Estatal de Formació Professional, on constaran tots els títols, acreditacions o certificats que 

ha rebut cada persona. 

• El Registre d’acreditació de competències professionals, on constaran les competències reconegudes a 

cada persona. 

• El Registre estatal de centres docents no universitaris. 

• El Registre central d’entitats i centres autoritzats de formació professional. 

És cert que alguns d’aquests instruments ja existeixen ara. Però, conjuntament amb el control del Catàleg 

Nacional d’Estàndards de Competències Professionals, del Catàleg Modular d’FP, del Catàleg d’Ofertes d’FP i dels 

elements bàsics del Currículum, les competències comunitàries podrien veure’s reduïdes a un mer exercici de 

gestió subordinada. 

Òbviament, totes aquests són provisionals i poden canviar en el  transcurs dels tràmits d’aprovació de la llei. Es 

pot veure la nota de premsa del MEFP en aquest enllaç. Seguirem atents al curs de la tramitació de la nova llei. 

 

El Ministeri convoca ajudes per a projectes d’innovació en formació professional 

El Ministeri ha publicat la Resolución de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan 

ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del 

conocimiento en la Formación Profesional. Poden rebre els ajuts els projectes presentats per centres educatius 

d’FP sostinguts amb fons públics. En cada projecte hi ha de participar, com a mínim, dos centres de diferents 

CCAA i almenys una empresa. El termini de presentació acaba el 3 d’agost. Poden veure’s les condicions de la 

convocatòria en aquest enllaç. 

 

Escoles de Llarga durada de la FECC: EdD – EdP – CEC  

Les formacions de llarga durada de la FECC permeten un diàleg entre 

assistents i formadors experts de cada tema, fet que permet un 

aprenentatge entès com a acció constructiva del coneixement mitjançant 

l’estudi i la interacció amb els altres. El formador facilita l’accés al 

coneixement, però el coneixement personal entre els membres del grup 

permet aprofundir en les competències pròpies de cada curs i treballar més 

bé. Diàleg, debat i intercanvi en petit i gran grup contribueixen a compartir 

criteris, intercanviar experiències, aclarir dubtes i generar coneixement.  

Són moments difícils i el context no ajuda, però el nostre objectiu és ajudar 

a adquirir unes competències generals i específiques requerides pels càrrecs 

que exerceixen o exerciran els destinataris de les formacions. Treballem per 

un projecte comú de professionalització del personal de les nostres escoles. 

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte directament amb 

els responsables de les formacions 

• Escola de Directius (EdD), adreçada a directors, caps d’estudi, 

responsables de departament i coordinadors. Programa. Més informació: 

Eva Aguiló (eaguilo@fecc.cat) 

• Escola de Pastoral (EdP), adreçada a responsables de pastoral. 

Programa. Més informació: Eloi Aran (earan@fecc.cat)  

• Curs d’Expert en Comunicació de centres escolars (CEC), adreçat a 

responsables de comunicació de les escoles. Programa. Més informació: 

Olga Hernandez (ohernandez@fecc.cat) 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/150621-cministros.aspx
https://www.todofp.es/dam/jcr:2939437b-441b-493f-b25c-d2def88a268b/convocatoria-proyectos-innovacion--2021.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:2939437b-441b-493f-b25c-d2def88a268b/convocatoria-proyectos-innovacion--2021.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:2939437b-441b-493f-b25c-d2def88a268b/convocatoria-proyectos-innovacion--2021.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/19/1931646/ficha/1931646-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=bCwWz-RF_2k
https://fecc.acblnk.com/url/ver/63789997/1389797/0886b1422a820fdced11c2af6a43e298
mailto:eaguilo@fecc.cat
https://fecc.acblnk.com/url/ver/63789998/1389797/0886b1422a820fdced11c2af6a43e298
mailto:earan@fecc.cat
https://fecc.acblnk.com/url/ver/63789999/1389797/0886b1422a820fdced11c2af6a43e298
mailto:ohernandez@fecc.cat
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Títol de Blanquerna i la FECC 

Diploma d'especialització universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola 

Com han influït els canvis socials, 

tecnològics i culturals del segle XXI a 

l’escola i a l’educació? Entre molts aspectes, 

han canviat els sistemes de comunicació, 

d’obtenció d’informació, s’ha incorporat el 

desenvolupament de competències com a 

objectiu de l’educació i una llarga llista de 

canvis que, sovint, no s’han traduït en 

noves maneres de fer a l’escola i l’aula. 

Caldrà, doncs, repensar les metodologies 

que utilitzem com a docents, adquirir nous 

coneixements, aprofundir en eines noves i 

no tan noves, per aplicar-ho a la nostra 

tasca com a docents. En definitiva, amb 

aquest curs, pretenem seguir desenvolupant la nostra competència docent com a mestres i professors amb 

l’objectiu, per tothom compartit, de millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes. 

El Títol d’Especialització Universitària en metodologies innovadores a l’escola s’adreça als mestres d’educació 

Infantil i Primària i als professors d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que volen introduir canvis en la seva 

programació i tasca docent amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels seus alumnes. Així mateix, també 

s’adreça als coordinadors, caps d’estudi, directors i altres professionals que vulguin liderar aquests canvis des 

dels centres educatius o l’administració educativa. 

Podeu consultar la fitxa del curs aquí. 

 

Formació de la FECC 

 

 

 

El delegat de protecció de dades: Aprofundim en les tasques i en les incidències que anem 
detectant a l’escola (Online) – 28 de juny 

Programa || Inscripcions 

Programem amb Scratch (ONLINE) – 28 de juny 

Programa || Inscripcions 

Aplicacions Office 365 educatiu (ONLINE) – 28 de juny 

Programa || Inscripcions 

Dinamitzem les STEAM de la mà del Set SPIKE™ Prime LEGO® Education (AULA VIRTUAL) 
– 28 de juny 

Programa || Inscripcions 

Disseny de producte amb Fusion 360 (ONLINE + VIRTUAL) – 28 de juny 

Programa || Inscripcions 

https://docs.blq.url.edu/fpceefctp/fpcee%20deumetodologies%20innovadores%20a%20l’escola-cat.pdf
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/04/21062.01-El-delegat-de-Proteccio-de-Dades_Aprofundim.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2894
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/04/21083.01-Programem-amb-scratch.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2915
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/04/21063_02-Aplicacions-Office-365-Educatiu.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2917
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21085.01-Dinamitzem-les-STEAM-de-la-ma-del-Set-SPIKE™-Prime-LEGO-Education.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2918
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21099.01-Disseny-de-Producte-amb-Fusion-360.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2923
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/
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Aprenentatge basat en problemes – ABP (ONLINE) – 28 de juny 

Programa || Inscripcions 

Curs bàsic acreditat de formació de narradors i porters en Godly Play (PRESENCIAL) – 28 
de juny 

Programa || Inscripcions 

Programació i robòtica educativa amb mBlock (ONLINE + AULA VIRTUAL) – 29 de juny 

Programa || Inscripcions 

Educació emocional a l’aula (AULA VIRTUAL) – 30 de juny 

Programa || Inscripcions 

Storytelling: Comencem amb un conte? (AULA VIRTUAL + ONLINE) – 1 de juliol 

Programa || Inscripcions 

Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL) - 1 de juliol 

Programa || Inscripcions 

ReliReload. Carrega les piles de la classe de Religió (ONLINE) - 1 de juliol 

Programa || Inscripcions 

Lideratge per Valors: Fes de la teva classe un equip. Lidera’t, Emociona’t i genera una 
cultura educativa basada en valors (AULA VIRTUAL + ONLINE) – 5 de juliol 

Programa || Inscripcions 

Eines per a la prevenció i la detecció de l’assetjament escolar (AULA VIRTUAL) – 5 de 
juliol 

Programa || Inscripcions 

La tutoria i les entrevistes amb les famílies (AULA VIRTUAL) – 5 de juliol 

Programa || Inscripcions 

Adolescents i Pre-adults: Davant el repte de l’evolució madurativa i la pandèmia (AULA 
VIRTUAL + ONLINE) - 6 de juliol 

Programa || Inscripcions 

Com mesurar i fer el seguiment del Pla estratègic de centre? (AULA VIRTUAL) – 6 de 
juliol 

Programa || Inscripcions 

Neurociència i creativitat (AULA VIRTUAL) – 6 de juliol 

Programa || Inscripcions 

 

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21084.01-ABP.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2919
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21100.01-Curs-Basic-Acreditat-de-Formacio-de-Narradors-i-Porters-en-Godly-Play.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2932
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21086.01-Programacio-i-Robotica-Educativa-amb-mBlock.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2924
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/78.01-Educacio-emocional.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2926
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21101.01-Storytelling.doc
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2929
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21059.05-Gestio-practica-dels-impagats-AULA-VIRTUAL.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2927
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21102.01-ReliReload-Carrega-les-piles-de-la-classe-de-Religio.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2928
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21103.01-Lideratge-per-valors.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2931
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/87.01-Eines-prevencio-i-deteccio-assetjament.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2930
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/06/138.01-Tutoria-i-entrevistes-v2.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2925
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21104.01-Adolescents-i-preadults.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2933
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21105.01-Mesurar-i-fer-seguiment-PE.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2934
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/06/158.01-Neurociencia-i-creativitat-v2.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2925
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Eines pedagògiques per al treball del dol a nivell sòcio-educatiu (AULA VIRTUAL) – 7 de 
juliol 

Programa || Inscripcions 

Formació i avaluació per competències a l’FP (AULA VIRTUAL) – 8 de juliol 

Programa || Inscripcions 

 

El col·legi La Salle Cassà de la Selva renova la Certificació d’Escola Multilingüe (CEM) 

El col·legi La Salle de Cassà de la Selva ha 

obtingut la renovació de la Certificació 

d’Escola Multilingüe (CEM). Aquesta 

certificació l’acredita com a centre de 

referència en l’ensenyament de llengües a 

l’escola, gràcies a totes les iniciatives que 

ha endegat amb aquest objectiu.  

Destaca especialment l’esforç que ha fet (i 

segueix fent) el professorat per 

incrementar les hores lectives que 

s’imparteixen en llengua estrangera 

(anglès i francès) a totes les etapes 

educatives. És un projecte multilingüe 

consolidat, però amb voluntat de créixer 

encara més. Una prova d’això és la decisió 

de crear un nou càrrec de responsable del 

Projecte d’Escola Multilingüe al centre, 

que ja existirà el curs vinent.  

La CEM és una certificació pròpia i 

exclusiva de la Fundació Escola Cristiana 

de Catalunya per a les seves escoles 

adscrites, i per tal de poder esdevenir 

garantia d’innovació, qualitat i seguiment 

d’un projecte multilingüe, s’ha de caracteritzar pel rigor i la flexibilitat. Per això volem facilitar-vos en aquesta 

introducció diverses informacions importants. 

Inspirant-se en el Model d’Excel.lència EFQM, la CEM us proposa avaluar allò que facilita el vostre projecte 

multilingüe, i els resultats que obteniu. En les pàgines següents trobareu una explicació més detallada, però en 

termes generals, considerem que hi ha tres criteris que faciliten el projecte: el lideratge (decidir què es vol fer i 

com se li donarà suport), els recursos (tot el potencial personal i material) i els processos (totes les activitats). 

I finalment hi ha uns resultats que s’espera obtenir i que cal poder mesurar. 

Organitza la empresa de reprografia RICDOC 

Sessió informativa gratuïta sobre servei de signatura digital per a centres escolars 

El proper 2 de juliol, a les 12h, tindrà lloc una sessió informativa online sobre el 

servei de signatura digital que ofereix RICDOC, empresa especialitzada en 

transformació digital. 

En aquesta sessió presentaran un programa de la companyia que permet agilitar les 

comunicacions amb els pares i mares dels alumnes a través d'eines digitals aportant 

estalvi, seguretat i valor jurídic a tot el procés.  

La companyia, a més, regalarà als primers 50 inscrits 40 signatures digitals 

gratuïtes i tres mesos de llicència del Software RICSigner. 

Us hi podeu inscriure aquí.  

 

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/05/21106.01-Eines-pedagogiques-per-al-treball-del-dol-a-nivell-socio-educatiu.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2935
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/06/21107.01-Formacio-i-avaluacio-per-competencies-a-lFP.pdf
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=2937
https://forms.gle/N2Z9VQwHcwRAHDUPA
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La Basílica de la Sagrada Família (BSF) convoca el concurs “Tots som torres d’una 
mateixa humanitat” 

Amb motiu de la  inauguració de la torre de la Mare 

de Déu de la Basílica de la Sagrada Família de 

Barcelona, que tindrà lloc el mes de desembre del 

2021, la Basílica de la Sagrada Família organitza el 

concurs «TOTS SOM TORRES D’UNA MATEIXA 

HUMANITAT». 

El principal objectiu del concurs és que els infants 

i joves d'entre 6 i 14 anys s’apropin a la Basílica 

de la Sagrada Família a través de la torre de la 

Mare de Déu mitjançant un treball col·laboratiu del 

grup classe on s’interpel·li els infants i/o els joves i es 

dialogui amb ells sobre el significat que té la construcció 

d’una torre d’aquestes característiques i com es pot 

relacionar amb la construcció personal i col·lectiva de 

cada ésser humà i de cada col·lectiu, emprant per a això 

l’art visual i la narració com a elements que configuren 

la cultura. 

Bases del concurs «TOTS SOM TORRES D’UNA MATEIXA HUMANITAT» de la Basílica de la Sagrada Família de 

Barcelona 

Aquells centres que mostrin interès a participar en el concurs hauran de realitzar una inscripció (únicament com 

a mostra d’interès) a través d’aquest FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS «TOTS SOM TORRES D’UNA 

MATEIXA HUMANITAT», abans del 9 de juliol del 2021. 

A partir d’aquest moment, s’enviaran altres detalls del concurs més enllà dels que ja consten al document de les 

bases del concurs. 

Des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) us encoratgem a fer-vos partícips d’aquesta iniciativa 

atès el moment especial que representa aquesta nova fita en la construcció del temple i l’oportunitat que els 

infants i joves puguin establir un vincle genuí amb la Basílica de la Sagrada Família partint del 

coneixement construït en col·laboració amb els altres. 

 

Premis Aprenentatge i Servei 2021 

La Xarxa Espanyola d’Aprenentatge-Servei, la Fundació Edebé i el 

Ministeri d'Educació i Formació Professional impulsen la convocatòria 

de caràcter estatal Premi Aprenentatge-Servei 2021, adreçada a 

entitats socials, centres d'educació Infantil-Primària, ESO-Batxillerat i 

Formació Professional i Ocupacional, que estiguin desenvolupant 

pràctiques de aprenentatge servei.  

Són pràctiques que uneixen èxit educatiu i compromís social, en les 

quals nens, nenes i joves s'impliquen en accions solidàries destinades 

a millorar el seu entorn al mateix temps que enforteixen 

coneixements, habilitats, actituds i valors: aprenen tot fent un servei 

a la comunitat.  

• Plantant arbres, aprenen sobre els boscos i el paisatge, la desforestació, el canvi climàtic...  

• Muntant una campanya de donació de sang, aprenen sobre els grups sanguinis, els components de la 

sang i la seva funció en l'organisme, les transfusions...  

• Creant un itinerari turístic amb codis QR, aprenen sobre el patrimoni artístic i urbanístic de la seva 

població, sobre història, sobre tecnologia mòbil...  

I en totes aquestes experiències, a més, els nois i noies aprenen esforç, organització, treball en equip, presa de 

decisions, solidaritat, empatia, habilitats comunicatives...  

https://sagradafamilia.org/informaciolegalcce?_cldee=YTgwNDU0ODNAeHRlYy5jYXQ%3d&recipientid=contact-c1a24c63cfc2eb1180e4005056986918-13d2d7bcd61e41e3ac7a7669d49d68b2&esid=287d41b8-b4c3-eb11-80e4-005056986918
https://sagradafamilia.org/informaciolegalcce?_cldee=YTgwNDU0ODNAeHRlYy5jYXQ%3d&recipientid=contact-c1a24c63cfc2eb1180e4005056986918-13d2d7bcd61e41e3ac7a7669d49d68b2&esid=287d41b8-b4c3-eb11-80e4-005056986918
http://elinkeu.sagradafamilia.org/c/6/?T=OTkxMjM5NzA%3AcDEtYjIxMTU0LTI0NDFhOWVhMDU1YjRjNTM5ODdiMzFlNzk4MjZmNTA3%3AYTgwNDU0ODNAeHRlYy5jYXQ%3AY29udGFjdC1jMWEyNGM2M2NmYzJlYjExODBlNDAwNTA1Njk4NjkxOC0xM2QyZDdiY2Q2MWU0MWUzYWM3YTc2NjlkNDlkNjhiMg%3AZmFsc2U%3AMw%3A%3AaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvc3k4Nm1yZGJQa0FEZ2pOVTY_X2NsZGVlPVlUZ3dORFUwT0ROQWVIUmxZeTVqWVhRJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtYzFhMjRjNjNjZmMyZWIxMTgwZTQwMDUwNTY5ODY5MTgtMTNkMmQ3YmNkNjFlNDFlM2FjN2E3NjY5ZDQ5ZDY4YjImZXNpZD0yODdkNDFiOC1iNGMzLWViMTEtODBlNC0wMDUwNTY5ODY5MTg&K=tYJi4IymUkJfN-lb93z8Lw
http://elinkeu.sagradafamilia.org/c/6/?T=OTkxMjM5NzA%3AcDEtYjIxMTU0LTI0NDFhOWVhMDU1YjRjNTM5ODdiMzFlNzk4MjZmNTA3%3AYTgwNDU0ODNAeHRlYy5jYXQ%3AY29udGFjdC1jMWEyNGM2M2NmYzJlYjExODBlNDAwNTA1Njk4NjkxOC0xM2QyZDdiY2Q2MWU0MWUzYWM3YTc2NjlkNDlkNjhiMg%3AZmFsc2U%3AMw%3A%3AaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvc3k4Nm1yZGJQa0FEZ2pOVTY_X2NsZGVlPVlUZ3dORFUwT0ROQWVIUmxZeTVqWVhRJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtYzFhMjRjNjNjZmMyZWIxMTgwZTQwMDUwNTY5ODY5MTgtMTNkMmQ3YmNkNjFlNDFlM2FjN2E3NjY5ZDQ5ZDY4YjImZXNpZD0yODdkNDFiOC1iNGMzLWViMTEtODBlNC0wMDUwNTY5ODY5MTg&K=tYJi4IymUkJfN-lb93z8Lw
https://aprendizajeservicio.com/
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Hi ha moltes raons que expliquen el boom de l'aprenentatge servei, però probablement la més significativa és 

que funciona i es difon boca a orella. El professorat relata millors resultats acadèmics i millor clima de convivència 

a les aules quan s'aplica aquesta metodologia.  

Des de la web www.aprendizajeservicio.com s'accedeix a tota la informació. Els projectes es poden presentar en 

català, èuscara, gallec i castellà.  Hi ha temps fins al 30 de setembre.  

 

El Recinte Modernista de Sant Pau, a punt per a escoles 

Voleu descobrir la història de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb la 

vostra escola? Ara que ja ens podem desplaçar, Sant Pau us està 

esperant. 

El Recinte Modernista obre de dimarts a divendres de 10 a 14.30 h. Prepareu-

vos per conèixer una de les institucions sanitàries més antigues d'Europa, la 

seva contribució a l'avenç de la medicina i les característiques del projecte 

arquitectònic més important de Lluís Domènech i Montaner. 

El Programa educatiu 2020 - 2021 disposa d'activitats per a totes les edats. A més, Sant Pau és un entorn segur, 

acreditat amb el segell Safe Travels del World Travel & Tourism Council. Gaudireu de valent amb el vostre grup-

classe! En voleu més informació? Podeu escriure a escoles@fundaciosantpau.cat o trucar al 93 553 78 01.  

 

Oberta l’11a Convocatòria del Premi Armengol-Mir convocat per la FECC i Baula   

A l’apartat de reflexió del portal ViviT de pastoral educativa de la 

FECC trobareu les noves bases per a la 11a convocatòria del Premi 

Armengol-Mir de TREBALLS DE DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ I 

PASTORAL EDUCATIVA adreçat a educadors de les escoles 

cristianes i professorat de religió catòlica. La convocatòria està 

oberta fins al 15 de juliol de 2021 a les 18h, però cal preveure amb 

temps què presentar-hi i com.  

També en aquesta pàgina web hi trobareu una selecció de treballs 

premiats en d’altres edicions, així com el ressò en diversos mitjans 

de comunicació. 

 

Manyanet, família i educació 

Comunicat de la congregació Fills de la Sagrada Família  

Estimades famílies, professors, personal d'administració i servei, alumnes: per a tots, una 

salutació de pau i bé. 

Al llarg del present curs, a punt ja d'acabar, hem anat superant, amb el suport i l'ajuda de tots, 

les situacions derivades de la pandèmia. Cada comunitat educativa, en la seva autonomia, s'ha 

anat organitzant per respondre a les necessitats dels alumnes i les famílies. A més dels 

condicionaments derivats d'una situació excepcional com la que estem encara vivint, la 

comunitat educativa de Sant Andreu de Barcelona, ha patit per altres fets que ens han afectat 

profundament com a Institució de la qual formem part religiosos, professors, personal de 

serveis, famílies i alumnes. 

Sens dubte, el més dolorós ha estat el suïcidi, en sortir de casa de camí cap a l'escola, d'una alumna de 3r de 

l'ESO. Un fet dramàtic per a la família i tota la comunitat educativa. No hi ha un succés més devastador que 

pugui assotar a una família, ho sabeu bé. Des del primer moment en què se’n va tenir coneixement, hem ofert 

tota l'ajuda psicològica, emocional, religiosa que la família pogués necessitar. A més d'altres contactes amb la 

família, la Direcció i el professorat es van fer presents al tanatori, per acompanyar-la, donar-li suport i resar 

junts un respons. Al cap d'uns dies, a l'església de l'escola, els alumnes, els seus amics i companys, van preparar 

una cerimònia, acompanyats pels professors, perquè tots poguessin resar, expressar els seus sentiments i tenir 

present la seva amiga i companya, fins i tot amb objectes personals i records, que ells mateixos van portar. 

http://www.aprendizajeservicio.com/
https://santpaubarcelona.org/sites/default/files/a4_programa_pedagogic_2020-2021_catala.pdf
https://www.santpaubarcelona.org/ca/covid19
mailto:escoles@fundaciosantpau.cat
https://drive.google.com/file/d/1ipcEIWN02IVeUFWynCx80NpT8VMz-J4o/view
https://sites.google.com/view/pastoralfecc/reflexi%C3%B3/premi-armengol-mir
https://sites.google.com/view/pastoralfecc/reflexi%C3%B3/premi-armengol-mir
https://sites.google.com/view/pastoralfecc/reflexi%C3%B3/premi-armengol-mir
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Els professors també van haver d'afrontar la gestió emocional amb els alumnes, particularment els seus 

companys de classe, per tal de fer front al dol i al dolor. Us agraeixo a tots els esforços que heu realitzat i la 

dedicació constant pels alumnes. No ha estat fàcil. Aquesta tasca encara continua, i s'ha realitzat amb el suport 

d'experts externs al centre. I, tot i la consternació de tota la comunitat educativa, es va intentar anar recuperant 

una "certa normalitat" en el dia a dia integrant-hi moments de reflexió i diàleg amb els alumnes sobre els fets. 

També hem volgut integrar els pares en aquest procés, i agraïm la resposta i la fortalesa de tota la comunitat 

educativa per afrontar la situació. 

Al mateix temps, l'equip directiu i els professors van revisar qualsevol indici, gest, paraula, silenci que pogués 

oferir alguna pista per intentar d’entendre el perquè d'una decisió tan dramàtica. Tots voldríem trobar una 

resposta, però, per desgràcia, ningú del seu entorn n'havia detectat cap indici que pogués haver aixecat alguna 

alarma i molt menys una situació d'assetjament en l'àmbit escolar. Estem treballant amb les autoritats educatives 

i ara hi ha obert un procés judicial per investigar els fets. Hem ofert tota la nostra col·laboració. 

Aquest fet tràgic, així com altres que comentaré després, han estat objecte d'informacions en diversos mitjans i 

a través de les xarxes socials. Per mitjà de diferents comunicats, hem manifestat sempre la versió dels fets 

ocorreguts per part de l'escola, però hem evitat sempre entrar en l'espiral de polèmiques i declaracions 

mediàtiques que no condueixen enlloc. El nostre esforç més gran ha estat mantenir la claredat i la transparència 

en l'àmbit intern de la comunitat 

escolar i de barri de Sant Andreu. Vist ja en la perspectiva que ens ofereixen els dies, segurament hem fallat en 

les formes, però, en cap moment no hem amagat res ni, menys encara, hem faltat a la veritat objectiva dels 

fets. I totes les dades de què disposem s'han ofert als organismes responsables perquè puguin fer el discerniment 

i la valoració pertinents. 

Com alguns recordaran, abans de la Setmana Santa, va ser detingut per a ser interrogat pels Mossos d'Esquadra 

el rector de la parròquia S. Josep Manyanet, situada al costat de l'escola de Sant Andreu, arran de la denúncia 

presentada pel tècnic d'informàtica de l'escola, en trobar material pedòfil, i per tant, delictiu, a l'ordinador 

personal que li havia lliurat per a la seva revisió. A més de la denúncia civil, tot esperant resolució, es va posar 

en marxa la directiva canònica, per les quals es va apartar el Pare de la comunitat, se’l va retirar del seu càrrec 

de rector nomenant un administrador parroquial i es va iniciar el procés canònic a Roma, informant el Bisbat de 

Barcelona de tots els passos. Avantposant sempre la presumpció d'innocència, condemnem sense pal·liatius 

aquest fet i estem compromesos a combatre aquest tipus d'actuacions delictives sense cap vacil·lació en línia 

amb les indicacions clares del Papa Francesc, vàlides per a tota l'Església. 

D'altra banda, i, com és preceptiu legalment, es va obrir un expedient informatiu, no sancionador, al tècnic 

d'informàtica, no perquè hagués fet la denúncia als Mossos d'Esquadra ja era el seu deure, sinó perquè es va 

considerar que, al mateix temps, havia d'haver-ne informat a la Direcció de l'escola, que hauria secundat sense 

cap mena de dubte o vacil·lació, la denúncia realitzada. Aquest fet, és veritat, va ocasionar problemes de 

comunicació i desconfiança. De la mateixa manera, es va recordar en tot moment que el Pare no era professor 

de l'escola. 

En aquest context dolorós per a tots, vull reiterar la voluntat de romandre propers als pares que han patit i 

segueixen patint una pèrdua tan dura i, alhora, continuar mostrant el suport als professors i a tots els membres 

de la comunitat educativa de Sant Andreu, a qui us agraeixo que seguiu treballant, amb honestedat, 

professionalitat i transparència total, els pilars de la nostra pedagogia com són la educació integral, “el cor i la 

intel·ligència", les emocions, sentiments i pensaments de cadascun dels nostres alumnes i el diàleg permanent 

amb les famílies que, essent les primeres educadores dels seus fills, ens els han confiat per ajudar-los en la seva 

formació humana integral. 

També, en acabar aquest curs, és moment d'agrair a les famílies el vostre suport. Aquests dies hem rebut 

mostres de proximitat, també d'exalumnes. Gràcies. Ens ajuda molt, però no ens treu la voluntat de mantenir 

sempre un esperit crític i una avaluació permanent, al costat vostre, en la realització de la nostra vocació 

educativa. I Déu vulgui que recuperant la serenitat i sempre amb confiança mútua, puguem continuar la nostra 

missió junts en les escoles 

 

Hem llegit... 

CATALUNYA RELIGIÓ- Els professors del Manyanet: “Sempre hem estat al costat dels 
nostres alumnes”  

L’equip docent de l’Escola Manyanet Sant Andreu ha trencat el silenci després que el suïcidi d’una alumna hagi 

qüestionat la gestió dels casos d’assetjament al centre. 

https://santandreu.manyanet.org/
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En un comunicat els docents assenyalen que la mort d’aquesta alumna ha estat una font de dolor i tristesa que 

han acompanyat “amb tots els recursos necessaris”, fins i tot dotant-se de l’acompanyament de professionals 

externs. 

En relació als possibles casos d’assetjament previs, que han aparegut als mitjans de comunicació, els docents 

assenyalen que al llarg de la darrera dècada s’han obert 8 expedientes per indicis d’assetjament i en tots els 

casos “l’administració educativa ha conclòs que no hi havia assetjament”. L’equip confia en poder aclarir els fets 

un cop finalitzades totes les investigacions i afirmen que “si alguna cosa no s’ha fet bé, serem els primers a 

exigir responsabilitats i promoure els canvis pertinents”. 

Els professors asseguren que ha estat un any amb moltes dificultats per tota la comunitat educativa, però es 

refermen en la seva voluntat d’estar “al costat dels nostres alumnes, treballant amb professionalitat, vocació i 

dedicació, amb especial interès pel seu benestar emocional”. 

A continuació reproduïm íntegrament el comunicat de l’equip docent: 

Llegir-ne més.  

 

CATALUNYA RELIGIÓ- Les famílies del Manyanet defensen “el bon clima de convivència” 
a l'escola  

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Manyanet Sant Andreu ha fet públic un comunicat aquest divendres en 

què demanen ser “curosos, respectuosos i  prudents amb les manifestacions públiques” en relació a la 

investigació sobre el suïcidi d’una jove del centre. Expressen “consternació davant la pèrdua de l’alumna” i 

recorden que “els fets desencadenants d’aquest lamentable succés estan sent investigats”. 

Diuen que per ara no els consta cap “evidència concreta i provada a dia d’avui”. I consideren que la difusió “sense 

proves o fonaments contrastat” de determinats missatges crítics “no ajuda a l’esclariment dels fets”.  

El comunicat se suma al que l’equip docent ha emès aquest mateix divendres. “Sempre estem i hem estat al 

costat dels nostres alumnes”, han dit els professors. Un missatge que afegeix context sobre els 8 expedients 

oberts per possible assetjament escolar dins del centre la darrera dècada. En tots els casos, han dit, 

“l’administració educativa ha conclòs que no hi havia assetjament”. 

Llegir-ne més.  

 

Accions formatives 

Accions formatives previstes  
Condicions 

econòmiques 
Data inici 

 Programem amb Scratch (ONLINE) Bonificable 28/06/21 

 Aplicacions Office 365 educatiu (ONLINE) Bonificable 28/06/21 

 Curs bàsic acreditat de formació de narradors i 
porters en Godly Play (PRESENCIAL) 

Bonificable 28/06/21 

 Disseny de producte amb Fusion 360 

(ONLINE/VIRTUAL) 
Bonificable 28/06/21 

 El delegat de protecció de dades: Aprofundim en les 
tasques i en les incidències que anem detectant a 
l’escola (AULA VIRTUAL) 

Bonificable 28/06/21 

 Dinamitzem les STEAM de la mà del Set SPIKE™ 
Prime LEGO® Education (AULA VIRTUAL) 

Bonificable 28/06/21 

 Aprenentatge basat en problemes - ABP (ONLINE) Bonificable 28/06/21 

 Programació i robòtica educativa amb mBlock 
(ONLINE/AULA VIRTUAL) 

Bonificable 29/06/21 

 Educació emocional a l'aula (AULA VIRTUAL) Gratuït 30/06/21 

 Gestió pràctica dels impagats (AULA VIRTUAL) Bonificable 01/07/21 

 Storytelling: Comencem amb un conte? 
(VIRTUAL+ONLINE) 

Bonificable 01/07/21 

https://www.ara.cat/societat/no-cas-aillat-mes-testimonis-questionen-manyanet-silenciat-casos-d-assetjament-escolar_1_4016272.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/professors-manyanet-sempre-estat-costat-dels
http://ampamanyanetjmj.blogspot.com/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/professors-manyanet-sempre-costat-alumnes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/families-manyanet-comunicacio-ampa-escola
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 ReliReload. Carrega les piles de la classe de Religió 
(ONLINE) 

Bonificable 01/07/21 

 Eines per a la prevenció i la detecció de l'assetjament 
escolar (AULA VIRTUAL) 

Gratuït 05/07/21 

 La tutoria i les entrevistes amb les famílies (AULA 
VIRTUAL) 

Gratuït 05/07/21 

 Lideratge per Valors: Fes de la teva classe un equip. 
Lidera't, Emociona't i genera una cultura educativa 
basada en valors (AULA VIRTUAL + ONLINE) 

Bonificable 05/07/21 

 Adolescents i pre-adults: Davant el repte de 
l'evolució madurativa i la pandèmia 
(VIRTUAL+ONLINE) 

Bonificable 06/07/21 

 Com mesurar i fer el seguiment del Pla estratègic de 
centre? (AULA VIRTUAL) 

Bonificable 06/07/21 

 Neurociència i creativitat (AULA VIRTUAL) Gratuït 06/07/21 

 Eines pedagògiques per al treball del dol a nivell 

sòcio-educatiu (AULA VIRTUAL) 
Bonificable 07/07/21 

 Formació i avaluació per competències a l’FP (AULA 
VIRTUAL) 

Bonificable 08/07/21 

 Curs d’Expert en Comunicació de Centres Escolars 
2021-2022: CEC 2- 1a part (Presencial-Virtual-
Online) 

Bonificable 07/10/21 

 

Portal Catalunya Religió 

 

Segueix l’actualitat religiosa des de Catalunya amb la vida de l’Escola Cristiana 

Subscriviu-vos gratuïtament al butlletí o convideu els companys a fer-ho 
 

 

Empreses patrocinadores 

 

 

 

 

Editorials col·laboradores 

 

  

 

https://goo.gl/J4CgQL

