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El 14 de desembre a les 18 h

Celebració dels deu anys de FEAC
L’escola Mare de Déu del Roser
(c. Mallorca, 349, Barcelona)
acollirà
el
proper
14
de
desembre, a les 18 hores, la
celebració dels deu anys del
projecte Familia – Escola,
Acció Compartida (FEAC).
Deu anys en què ha estat
possible el diàleg proper entre
pares,
mares,
mestres
i
professors.
Les escoles que hi heu participat,
les que hi sou activament i les que
encara no heu incorporat el
programa
al
vostre
projecte
educatiu, esteu convidats a l’acte!
RECORDEU: Ens cal la vostra
participació! Envieu-nos les 5
qüestions que més han sortit a les trobades FEAC. Les podeu fer arribar a través del formulari de
la pàgina de la festa, dins el web del FEAC!

Inscripcions: http://www.escolacristiana.org/fecc.

___________________________________________________________________
Confederació cristiana d’associacions de pares i mares d’alumnes de Catalunya
[CAPAC] constituïda per:
Î Federacions: FACPA (BARCELONA, SANT FELIU I TERRASSA), FAMPAEC (LLEIDA), FAPAMAC
(ESCOLES MARISTES), LA FEDERACIÓ D’AMPAS DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA
Î AMPAS de: GIRONA, SOLSONA, TARRAGONA, TORTOSA, VIC I URGELL.
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Festes locals 2011

El 7 de març, festa local a Barcelona i a d’altres poblacions del Barcelonès i
el Baix Llobregat
Finalment, el Diari Oficial de al Generalitat d’avui, 29 de novembre, publica les festes locals de cada municipi
català i es confirma la festivitat del 7 de març a Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Cornellà de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Prat de Llobregat i Sant Joan Despí.
Trobareu tota la relació de festivitats locals a: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5765/10326141.pdf.

Com ajudar els fills a estudiar, recursos de l’Ampa Safa Horta
Molts pares i mares es pregunten sovint com podrien ajudar els fills a estudiar, de quina manera podrien
contribuir a la formació dels seus nens i nenes.
L’AMPA Safa Horta és un exemple d’associació activa en aquest sentit i ho demostra amb la seva pàgina web,
farcida de recursos i d’accions engrescadores, entre les quals un vídeo del consultor pedagògic de la FECC,
Juanjo Fernández.
Us encoratgem a seguir les seves passes i us oferim l’enllaç perquè hi feu una ullada:
http://ampasafahorta.org/2010/11/18/com-ajudar-els-fills-a-estudiar/

Salut i Educació acorden un model d’atenció als infants amb diabetes
en l’àmbit escolar
Els departaments de Salut i d’Educació, amb la col·laboració de l’Associació de Diabètics de Catalunya, han
elaborat un Model d’atenció als infants amb diabetis en l’àmbit escolar.
El model defineix les pautes d’actuació i el paper dels agents implicats en l’atenció als infants: la família o
tutors, els centres educatius, els serveis sanitaris i l’Associació de Diabètics de Catalunya. El model conté un
apartat amb les preguntes més freqüents en relació amb l’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar.
Per a més informació, adreceu-vos a: http://www.gencat.cat/educacio/salutescola/model_diabetis.html.

Nutrieducat, un nou portal sobre nutrició
adreçat a pares, mestres i professors
Nutrieducat, un nou portal sobre nutrició adreçat a pares, mestres i professors, vol contribuir a una millor
alimentació dels nois i nois. Per aquest motiu, organitza tallers i, pròximament, disposarà d’una publicació
digital com a recurs per a les escoles i les famílies. El web té com a objectiu educar de manera divertida sobre
hàbits alimentaris saludables tot fomentant la pràctica regular d'activitat física.
Els pares podran informar-se, amb Nutripares, sobre alimentació i salut, així com de tot tipus
d'organitzacions, fundacions, programes, estratègies, empreses i professionals de què disposen per poder
aconseguir aquesta mateixa finalitat. Per a més informació, adreceu-vos a: http://www.nutrieducat.cat/

Una pàgina d’assessorament sobre l’educació dels fills i filles
pel que fa a les drogues
Parlem de drogues és una pàgina web adreçada a totes les famílies que cerquen informació i assessorament
sobre l’educació dels seus fills i filles pel que fa a les drogues.
A la pàgina, s’hi pot trobar:
•

Informació sobre l’adolescència i els factors de risc i de protecció davant el consum de substàncies.

•

Informació sobre les drogues i els efectes de les més habituals.

•

Preguntes més freqüents que es fan els pares i mares.

•

Com reaccionar davant el que diuen els adolescents.

•

Consells sobre com actuar segons la conducta observada.
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•

Bibliografia recomanada.

•

Webs recomanats.

Més informació: http://parlem.aspb.cat

Convocat el 26è Concurs Bíblic de Catalunya
La Federació de Cristians de Catalunya us convida a participar en la
26a. edició del Concurs Bíblic de Catalunya, que consta de cinc
modalitats:
-

concurs Bíblic

-

concurs Bíblic de Redacció

-

concurs Bíblic de Dibuix

-

concurs Bíblic Universitari

-

concurs Bíblic Informàtic.

Poden participar-hi els alumnes d’Educació Primària, 1r i 2n
d’ESO i grups de catequesi dels Bisbats Catalans.
El termini de presentació dels treballs finalitza el 15 de febrer
de 2010.
Per a més informació,
www.concursbiblic.com.

adreceu-vos

a

la

pàgina

web

Es posa en marxa el Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic
Recentment s’ha posat en funcionament el Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic
http://gencat.cat/llengua/acolliment/cercador, una eina de la Secretaria de Política Lingüística que neix amb
l'objectiu de ser un espai virtual de referència per a aquells professionals de l'acolliment lingüístic que
treballen des d'associacions, entitats o empreses, ja sigui fent classes de català per a persones
nouvingudes adultes o realitzant tasques de suport a l'acolliment lingüístic.
El cercador disposa de 400 recursos teòrics i pràctics pensats especialment per oferir una formació
inicial en llengua catalana. La singularitat del Cercador és la possibilitat d'introduir nou criteris de cerca i
obtenir així el material que més s'ajusti a les necessitats de l'alumnat. Aquests criteris són: perfil de l'usuari,
tipus de suport, llengua de l'aprenent, tipus de recurs, nivell d'aprenentatge, propostes formatives per temes,
propostes formatives per sector d'ocupació, recursos teòrics sobre la planificació i la gestió de l'aula i recursos
teòrics generals.
El cercador té com a objectiu anar incorporant, progressivament, nous recursos a partir de les aportacions
dels usuaris de manera que es conegui i es pugui compartir la feina de diverses entitats, col·lectius i
individus.

‘Noustalents.cat’, una pàgina web per a l’impuls de les vocacions
científiques i tecnològiques de l’alumnat
Ha nascut el portal Noustalents.cat, la finalitat del qual és promoure l'interès de l'alumnat per la ciència, la
tecnologia i la recerca. Amb aquest programa també es pretén apropar els centres de recerca als centres
educatius.
Això permetrà que els treballs de recerca de l'alumnat amb alt rendiment acadèmic puguin ser cotutorats per
professorat i per professionals de la comunitat científica. Des del lloc web del programa podeu accedir a un
repositori de recursos didàctics i a una agenda d'activitats que fomenten el coneixement de la ciència i la
tecnologia.
Per a més informació, adreceu-vos a: http://www.noustalents.cat/
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‘Ortografíate’, un portal per millorar i aprendre l’ortografia castellana
La pàgina web Edu365.cat ha posat en marxa el portal Ortografíate, que té com a objectiu ajudar a aprendre
l’ortografia castellana amb tota mena d’activitats i exercicis. A banda d’explicar, entre d’altres coses, què són
les síl·labes agudes, planes i esdrúixoles, també inclou explicacions sobre paraules amb j i g, lletres
majúscules i minúscules, etcètera.
Per a més informació, adreceu-vos a http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm

‘Enginycat’, experiències d’aprenentatge en l’aplicació de les ciències
El programa Enginycat té, entre els seus objectius principals, el de contribuir a la millora de l’educació
científica i tècnica dels estudiants preuniversitaris. La tasca que porten a terme els professors i professores en
la transmissió de vocació per la ciència i la tecnologia és la clau perquè Catalunya pugui tenir professionals
referents en un proper futur.
El programa Enginycat vol dibuixar el mapa català de les pràctiques docents innovadores i que generen
aprenentatges de les ciències aplicades de major qualitat, promovent d’aquesta manera l’ús de metodologies
actives, que situïn els estudiants en el centre de l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia i que
incrementin l’atractiu d’aquestes matèries tant a primària com a secundària. El programa s’adreça al
professorat de primària i secundària de centres docents de Catalunya.
El termini de presentació finalitza el 15 de gener de 2011. Per a més informació, adreceu-vos a:
http://www.enginycat.cat/archivo/descarregues/Bases%20Concurs%20Rcursos%20Docents%20220910.pdf.

La Fundació Santa Magdalena, voluntat de servei
La Fundació Santa Magdalena (FSM) és una entitat sense ànim de lucre que té la finalitat de promoure la
inserció laboral mitjançant la creació de diferents projectes que generin un benefici social a la comunitat. Dels
seus serveis, en destaquen el Catingjust, mitjançant el qual es preparen i serveixen refrigeris en actes
institucionals amb productes d’alimentació de comerç just, tot incorporant la doble vessant solidària, que
augmenta encara més la qualitat del producte.
Ara, quan s’acosta l’Advent i el Nadal, ofereix la confecció de lots i regals, iniciatives que permeten fomentar
la inserció laboral de col·lectius amb dificultats per inserir-se en el món laboral ordinari. Per a més
informació, truqueu al 93 371 01 38 - Sònia Sardà (627 70 95 53).

Vida dels centres
El col·legi Claret, premiat pel Periódico de Catalunya
El
conseller
d'Educació,
Ernest Maragall, va lliurar la
setmana
passada
a
Barcelona els premis de
l'11a edició d'El Periódico a
l'escola, una iniciativa que
vol distingir els millors
treballs
periodístics
realitzats per escolars a
través de tallers educatius
que
imparteix
l'empresa
Tasca.

millor grup de primer cicle d'ESO.

En
aquesta
edició,
el
Col·legi
Claret
de
Barcelona, ha obtingut el
premi corresponent
al

Maragall va comparar la transició dels diaris de paper a suports electrònics amb el canvi que estan vivint els
mateixos escolars, que han començat a utilitzar ordinadors i llibres digitals a les aules en lloc dels clàssics
manuals impresos. I va recalcar la importància del periodisme a l'hora d'«exercir els drets de ciutadania
bàsica i desenvolupar la capacitat crítica».

Rivadeneyra, 6, 4t | 08002 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat

4

infoAPAs infoAPAs infoAPAs infoAPAs
Més informació als blogs de la FECC
Blog Disposicions Oficials d’Interès sobre Educació, amb totes les disposicions publicades al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
http://www3.escolacristiana.org/wp_disposicions/
Blog Observatori LEC El desplegament de la Llei d'Educació de Catalunya per un "Servei
Educatiu de Catalunya" corresponsable i eficaç. El seguiment del desplegament de la LEC.
http://observatori-lec.blogspot.com/
Blog EDUCACIÓ, TECNOLOGIA, CONEIXEMENT, amb informació i recursos tecnològics per a
l’educació periòdicament actualitzada. Obert a la vostra col·laboració i als comentaris!
http://etc-fecc.blogspot.com/
Blog Recull de premsa amb la informació diària sobre temes educatius publicada a l’Avui, El
País, El Periódico, El Punt, La Vanguardia i a la web del Departament d’Educació i la XTEC.
http://www3.escolacristiana.org/wp_recullpremsa/

Subscripcions als blogs
Podeu subscriure-us per rebre les actualitzacions d’aquest blocs a la vostra adreça de correu
electrònic a través de l’aplicació que trobareu en els mateixos blogs.
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