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Enquesta primaveral

Obrim una nova enquesta, i presentem els resultats i el guanyador de l’enquesta de

març!

Continua llegint
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Per Sant Jordi, llibres escolapis!

No sabeu quin llibre regalar per Sant Jordi? Doncs és ben fàcil: us proposem llibres

escrits per companys i companyes de l’Escola Pia durant aquest darrer any!

Continua llegint
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Trobada dels Coordinadors de Pastoral a

Peralta de la Sal

Del 5 al 7 de març, de les diferents institucions educatives.

Continua llegint
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Ara és demà

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va encarregar al Consell Escolar de

Catalunya (CEC) que articulés un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. El

projecte s’ha anomenat “Ara és demà” inspirat en els versos del poeta Miquel Martí Pol,

que ajuden a entendre el sentit profund d’aquesta re�exió sobre els reptes a afrontar

en l’esdevenidor.

Continua llegint
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L’asrama d’Atambua (Indonèsia)

L’Escola Pia va arribar a Indonèsia l’any 2013, amb l’objectiu d’explorar les necessitats

educatives d’aquest estat asiàtic. De seguida es va veure que no seria una missió

senzilla: l’illa de Timor, que és on van anar els primers escolapis, procedents de la

Província de Betània, és una terra molt pobra, i amb moltes necessitats.
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Continua llegint
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Ja llegiran

—Vull entendre l’aigua —diu una de les meves �lles. Després de pintar una estona, ha

recollit pinzells i aquare�les i s’ha rentat les mans. Intueixo que es deu haver quedat

atrapada badant amb el raig de l’aixeta.— Mare, l’aigua d’on ve? Torna-m’ho a explicar.

—Tenim un llibre que ho explica. Un sobre el planeta terra. �I la tinc una bona estona

passant pàgines, badant amb coses que troba pel camí, i ni tan sols arriba a la pàgina on

es parla del cicle de l’aigua, però és igual.

Visc obsessionada per veure llegir les meves �lles, temptada de fer-los una foto quan

les veig assegudes amb un llibre entre les mans, mossegant-me la llengua per no caure

en l’error de fer cap comentari que els faci tancar el volum i tornar a jugar. Llegeixo molt

davant seu, per allò de predicar amb l’exemple, però confesso que sovint poso el punt

de llibre a la mateixa pàgina que abans, perquè sóc incapaç d’entendre res del que he

llegit mentre elles van amunt i avall jugant, fent preguntes, rient, ballant, dibuixant,

discutint… He posat llibres en punts estratègics de casa i els he anat canviant de lloc

cada setmana (com si fos un aparador!?). També ens enduem llibres de la biblioteca

cada dos per tres, perquè puguin triar. M’he sentit recitant en veu alta els drets dels

lectors aquells del Pennac. He entrat en una espiral obsessiva per fer-les lectores i m’he

arribat a fer por. Fins que de cop i volta m’he dit: tenen sis anys, tu què llegies amb sis

anys? Fes el favor.

Les meves �lles són de les que toquen llibres cada dia, ni que sigui per apartar-los per

agafar el comandament a distància, que sempre hi queda enterrat a sota. Els toquen,

els obren, se’ls miren, �ns i tot n’identi�quen autors, i�lustradors, editorials. Juguen a

«botigues de llibres», munten una biblioteca al menjador, un àlbum i�lustrat els fa de
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taula per dibuixar assegudes al sofà, amb tres o quatre àlbums de còmic poden muntar

una caseta per a les nines, un llibre també pot ser una raqueta per jugar a tenis a la sala

d’estar, un escut per lluitar a mort contra ta germana, un amagatall per quan estàs

emprenyada, un barret, una porta, una cova, o l’excusa del pare o la mare perquè durant

com a mínim una hora regni el silenci a casa. Les meves �lles són de les que toquen

llibres cada dia, de les que es distreuen si t’estàs una hora en una llibreria, de les que fan

morros si no els llegeixes un conte abans d’anar a dormir, de les que et fan un punt de

llibre amb cartolina si és el teu aniversari, de les que se saben fragments de contes de

memòria, de les que salten d’alegria cada cop que arriben llibres nous a casa i corren a

mirar-se’ls sense descalçar-se ni endreçar la motxilla.

Però els mestres et recomanen dia sí dia també que han de «practicar la lectura», que

sona a fer una taula d’exercicis per escalfar els músculs, cada dia a la mateixa hora, amb

un cronòmetre que t’avisi quan has de parar. Parlar de llegir com qui parla de fer esport

o vendre’ls la lectura com un vici? Ni una cosa ni l’altra. No funciona res perquè no ha de

funcionar res.

Els lectors no els fa ningú, es fan sols si tots fem el que hem de fer menys empaitar-los

amb eslògans-de-menja-sa-i-fes-esport. Si tots fem el que hem de fer, que no és

inculcar-los el plaer de llegir amb calçador. El plaer! El plaer no ve quan el crides, arriba

quan vol. Pensem-hi: quan llegim els adults? Quan volem llegir, quan necessitem

informació, quan aquella lectura ens fa falta per la feina o per la vida, quan ens cal

evadir-nos, quan tenim curiositat, quan volem passar una bona estona…, doncs tot això

també els passarà als nostres �lls, i si quan els passi tenen llibres a l’abast, ja sigui a

casa, a la biblioteca o a la llibreria, ja llegiran.

I m’ho dic a mi, això que ja llegiran, perquè és això o convertir-me en una policia de la

lectura. Les meves �lles han tocat més llibres en els seus sis anys llargs de vida que jo

als meus dotze, i això no voldrà dir res. Tocar-los, tenir-los a prop, potser és un primer

pas. Visitar llibreries, passar hores a la biblioteca, potser n’és un altre. Saber que en un

llibre hi ha explicat el cicle de l’aigua deu ser-ne un altre. Però de cap manera puc saber

si seran grans lectores, o no; com tampoc puc saber si tindran salut, cap de les dues



coses no depèn de mi. L’únic que puc fer és cuidar-les, amb una bona vida plena de

llibres, i con�ar que quan siguin grans elles es cuidaran i ja llegiran.

Tina Vallès

La Tina Vallès és escriptora, i acaba de guanyar el II Premi Llibres Anagrama de Nove�la.

És també mare de dues alumnes de l’Escola Pia Sant Antoni.
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APRENEM DEL SUMMEM, la recerca que la

Universitat de Vic i l’Escola Pia de Catalunya

farem conjuntament sobre l’aplicació i els

resultats del SUMMEM
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Amb el nom d’APRENEM DEL SUMMEM hem iniciat un procés de recerca que ens ha

d’ajudar a millorar i consolidar el projecte que vàrem començar amb la VII Assemblea

de les IIEE.

Aquesta recerca la farem sota el lideratge de la Universitat de Vic- UCC, encapçalada

pels doctors Antoni Tort (Director de l’Escola de Doctorat i coordinador del GRUV) i

Jose Ramon Lago (coordinador del GRAD).

La dimensió de la recerca ens ha empès a demanar co�laboradors dins de les nostres

escoles i institució. La resposta ha estat més que positiva superant en molt les

expectatives i necessitats que en aquests moments tenim. Després d’un procés de

selecció, �nalment 16 companys de les nostres escoles i també de les nostres

fundacions s’han incorporat aquest mateix mes a l’equip que liderat per la UVic farà la

recerca vinculada al SUMMEM.

Aquest equip d’investigadors d’Escola Pia va rebre una primera formació el passat 24

de març iniciant així aquest projecte que amb una durada de 3 anys ens ha de



proporcionar molta informació de com s’estan produint els canvis a les escoles, els

punts forts i els punts dèbils del procés de canvi i innovació associat a l’aplicació del

SUMMEM.
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SUMMEM al dia

Visites a aules SUMMEM abans de l’inici dels Itineraris del 3r trimestre

Caldes, Sitges, Calella, Luz Casanova i Sabadell organitzen visites per compartir

l’aplicació dels Itineraris d’Aprenentatge
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APRENEM DEL SUMMEM, una recerca que la Universitat de Vic i l’Escola Pia de

Catalunya farem conjuntament sobre l’aplicació i els resultats del SUMMEM

El passat divendres 24 de març es va donar el tret de sortida a la investigació que lidera

la Universitat de Vic sobre l’aplicació i implantació del projecte SUMMEM
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Visitem el SUMMEM abans de l’inici dels

Itineraris del 3r trimestre

Durant aquest mes de març 5 escoles han organitzat visites per tal de compartir

l’aplicació dels Itineraris d’Aprenentatge del SUMMEM amb companys i companyes

d’altres escoles.

El dia 14 varem visitar les aules de 5è i 6è de Caldes, el dia 20, 1r i 2n d’ESO de Sitges,

l’endemà 21 de març, 6è de Calella, el dia 28, P5 i 1r de Primària de Luz Casanova, i vam

acabar la ronda el passat dijous 30 de març amb la visita del pilotatge de 1r d’ESO de

Sabadell.

Totes les visites van servir per poder conèixer de primera mà com s’estan aplicant ja els

Itineraris en diferents cursos i etapes. Els mestres van tenir

temps per compartir els neguits i els dubtes, sobretot d’aquells que estan a punt

d’iniciar, durant aquest 3r

trimestre, l’aplicació dels Itineraris d’Aprenentatge.
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Uns 70 mestres han participat en les diferents visites i han pogut compartir i aprendre

dels companys que ja estan duent a terme a l’aula el SUMMEM. És aquest aprenentatge

entre iguals una de les claus per a l’èxit de la implantació de projecte SUMMEM.
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Alumnes i bombers, treballant junts

De l’Escola Pia Balmes, Granollers i Nostra Senyora, de Graus superiors

Continua llegint
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La realitat social que afecta els joves, dins

l’escola

Una artista urbana pinta les parets de l’Escola Pia Luz Casanova.

Continua llegint
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Educadors de diferents escoles, al Senegal

Quatre companyes visiten projectes educatius escolapis.

Continua llegint
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Més enllà de Sant Jordi

PAPERS DEL SECRETARIAT

http://papers.publicacionsepc.cat/?p=1002
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=1002
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=1002
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=1002#more-1002
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=989
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=989
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=989
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=989#more-989
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=984
http://papers.publicacionsepc.cat/?p=984
http://papers.publicacionsepc.cat/


El 23 d’abril de l’any 303… fa la bagate�la de 1.714 anys… va morir Sant Jordi. Diuen que

un drac castigava els pobles de la Capadòcia, exigint a la seva població menjar: bens i,

quan aquests van faltar, persones. Un bon dia, el rei va haver d’enviar la seva �lla a la

cova de la bèstia. El cavaller Jordi la va defensar amb la seva espasa. De la ferida mortal

del drac va sortir sang que, en tocar el terra, es va convertir en un roser de roses

vermelles. Jordi va entregar-ne una a la princesa. Al segle XV, a Catalunya, vam convertir

Sant Jordi en el nostre patró i els homes van començar a regalar roses a les dones. El

1929 el Sant va passar a compartir el seu dia. I ho va fer amb el llibre. Avui, la tradició de

la rosa encara perviu, juntament amb la de regalar un llibre.

Aquest mes doncs, els i les lectores estem de festa! Ficcions, assajos, poemes, guions

de teatre, còmics i llibres de consulta ocupen els carrers, les places… qualsevol racó de

les nostres viles, pobles, ciutats. Tot i tothom ens convida a llegir i escriure, a estimar la

lectura i l’escriptura.

Però des de les escoles fem aquesta invitació, aquesta aposta, cada dia, de setembre al

juny, des de les aules i des de la mediateca. I, moltes vegades, les famílies són un suport

d’aquesta iniciativa.
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Com ho fem, entre tots plegats, per aconseguir que els llibres siguin un bon amic dels

infants i joves no sols un dia l’any?

Ja llegiran, Tina Vallès, escriptora i mare Escola Pia Sant Antoni

Anima’t, crea cultura de la lectura i l’escriptura a l’aula, Carrie Daroca, Escola Pia d’Olot

Crear cultura de lectura a l’escola, Rosi Dos Santos, Escola Pia Nostra Senyora i Grup

d’Animació a la lectura

Quin llibre em recomanes per Sant Jordi? Alumnes i educadors de l’Escola Pia

t’expliquen un dels seus llibres preferits!
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Núm 5. Abril de 2017
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Anima’t, crea cultura d’escriptura i lectura a

l’aula

Quin llibre ens recomanes per Sant Jordi 201Quin llibre ens recomanes per Sant Jordi 201……
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S’acosta la diada de Sant Jordi i pensem quin llibre regalarem o ens comprarem. Regalar

llibres, és un fet, però no tothom és amant de la lectura.

Tenim les aules plenes de quitxalla que aprèn a llegir i escriure. És molt important el

procés de la lectoescriptura: ens seria difícil imaginar-nos un món occidental analfabet.

Els alumnes viuen el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura d’una forma molt

íntima i personal. Uns amb facilitat i altres amb di�cultats. Sovint, els és difícil aquest

aprenentatge. Ho sabem.

Els nens s’han fet grans. Tenim aules amb infants que en saben: llegeixen i escriuen bé.

Tenim alumnes grans amants de la lectura, llegeixen molt, en tenen ganes. I d’altres no.

Tenim alumnes a qui els encanta escriure, gaudeixen molt de l’escriptura creativa. I

d’altres no.

Aquest “d’altres no”, ens preocupa. Volem aconseguir que aquests “altres” arribin a

sentir el gust per la lectura i l’escriptura, no ho deixem córrer, no ho donem per perdut.

Hi posem recursos, imaginació i sobretot ganes.



Creiem que s’ha d’ensenyar a escriure en totes les matèries i des de totes les matèries,

escriure per aprendre. Contínuament els alumnes, a l’aula, escriuen. S’ha de prendre

consciència que la llengua és l’eina per anar avançant, s’ha d’utilitzar la llengua per

adquirir coneixement. S’ha de fer una infusió de llengua a les matèries. Cal tenir present

que s’aprenen les matèries amb dos patrons al mateix temps: el temàtic i el lingüístic.

Comprens un concepte quan saps explicar-lo. Ensenyar qualsevol matèria és ensenyar

a parlar, llegir i escriure en l’idioma de la matèria. Quan s’escriu es fan evolucionar les

idees, s’organitza el coneixement.

S’hauran de llegir lectures de tipologies diverses i de diferents temes a la classe i

entendre-les. El mestre ha d’encomanar aquestes ganes de llegir, ha de transmetre la

i�lusió pel coneixement, ha d’ajudar els alumnes a crear bones preguntes, a

desenvolupar el cuquet de voler saber més i fer-lo créixer amb la lectura.

Els alumnes han de llegir els textos que ells han creat, els han de revisar. Això els fa

autònoms i crea un ambient a l’aula de ganes d’escriure. Crea cultura d’escriptura. Quan

un mestre corregeix un text, el torna corregit, guixat en vermell, no val res, no signi�ca

res, signi�ca una nota més bona o més dolenta, però només una nota! No arriba enlloc,

el mestre ha avaluat l’escrit com un producte no com un procés. Actuant així no es crea

cultura d’escriptura, s’està creant cultura de la por a l’escriptura, i la por és una emoció

que no ens deixa evolucionar, ens manté quiets, angoixats. Això no ho volem a les

nostres aules.



Lectura i escriptura com a eines de plaer. Llegir un bon llibre o bé escriure un text que

ens deixi satisfets, portar-lo a l’aula, quin repte! Llegir pel plaer de llegir, escriure pel

plaer d’escriure, fer escriptura creativa, no tothom ho aconsegueix, ho sabem. Si has

tingut un mal aprenentatge de lectoescriptura, serà complicat aconseguir-ho. Cal fer

escriptura creativa a partir de models i sobretot tenir present quan escrius un text que

necessites eines que permetin crear textos més a�nats i rics, cal deixar petjades

comunicatives impreses. Això és crear cultura d’escriptura.

Moments de silenci, de lectura individual fan que a classe es respiri un bon ambient

lector. Cal tenir present que no tots els alumnes en gaudiran, per això és bo deixar llegir

el que els agradi. Buscar estímuls que incentivin la lectura com a font de plaer és un

gran repte. El repte que cal superar per crear cultura de lectura a l’aula.

Carrie Daroca,

Escola Pia d’Olot
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Crear cultura de lectura a l’escola
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Investigar, descobrir, imaginar, somiar…són accions que volem aconseguir amb la

lectura però per aconseguir-ho es necessita constància. I no és l’escola el millor lloc per

aconseguir aquest objectiu?

Necessitem el llenguatge per comunicar-nos i per poder expressar el que pensem i

sentim. La lectura és una via molt important per accedir-hi.

Sovint veiem com els nostres alumnes tenen problemes per expressar-se i comunicar-

se. Ens trobem en un moment on l’impacte visual és el que els motiva, però necessiten

paraules per expressar els seus pensaments i a través de la lectura poden trobar

aquestes paraules, aquestes expressions…

L’escola esdevé el lloc ideal per llegir, per crear oportunitats lectores, disposa d’espais

on trobar materials, ofereix la possibilitat d’accedir a recursos bibliogrà�cs i digitals.

La mediateca escolar, en aquest sentit, és un gran recurs del centre que ha de poder

fer-se servir dins i fora de l’horari escolar.

Però aquestes oportunitats lectores no solament es creen amb materials i espais,

també requereix un temps destinat a l’aula.



L’animació lectora ha de �gurar en el projecte

educatiu del centre i ha de formar part del pla de lectura i no es tracta només de

realitzar accions aïllades com jornades de narració de contes, exposicions,

recomanacions, sinó que es tracta també de programar activitats rutinàries, constants.

S’han d’implicar, mestres, bibliotecaris i les famílies ja que hauria de ser un projecte

compartit per tots.

Però com aconseguim que els alumnes s’a�cionin a llegir?

Moltes vegades no hi ha a�ció perquè l’esforç que han de fer per comprendre és tan

gran que es creen una barrera. La nostra tasca és trencar aquesta barrera. Sense una

bona comprensió lectora no podran consolidar un bon hàbit lector i molt menys gaudir

de la lectura.

Cal que els oferim una bona oferta de textos, de manera continuada i seleccionada per

evitar la pèrdua de lectors. Hem d’identi�car també quins per�ls de lectors tenim per

poder oferir-los diferents tipus de textos.

Aquesta línia d’acció s’hauria de començar a primària perquè l’hàbit lector s’enforteixi i i

no es perdi a la secundària, etapa on els alumnes deixen d’estar motivats envers la

lectura. Podem contribuir fent que els alumnes tinguin temps per compartir les seves

lectures, dialogar sobre els textos, recomanar-se llibres i anar creant així moments per

llegir. Els hem de poder oferir també un espai on puguin llegir lliurement i de manera

individual, desvinculant aquesta lectura de les tasques escolars.



Però quins llibres els podem oferir?

És molt important, i, a la vegada difícil trobar, l’equilibri entre la voluntat de fomentar

l’hàbit de llegir i l’obligatorietat de formar lectors competents.

Els hauríem de poder oferir llibres que permetin “enganxar-se” a la lectura, no tinguem

por a les sagues, això sí, que siguin de qualitat, llibres breus que continguin arguments

per facilitar una lectura ràpida, llibres que combinin text i imatge (àlbums i�lustrats),

llibres actuals que es recomanen entre ells i que els fa sentir part d’un grup, llibres de

coneixements per als qui no els agrada la �cció, etc.

Citant a Robin Sharma a “El monjo que es va vendre el Ferrari”

– Vols saber una cosa interessant?

– Què?

– No és el que tu treus dels llibres el que enriqueix tant, el que realment canvia la

teva vida és el que els llibres aconsegueixen treure de tu.

Rosi Dos Santos

Mediateca Escola Pia Nostra Senyora, Grup d’Animació a la lectura EPC
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L’astènia primaveral, mite o realitat?
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La primavera ja és aquí i entre les �ors i les a�lèrgies també arriba una sensació de

fatiga coneguda com astènia primaveral. Però existeix realment un tipus d’astènia

associada a la primavera?

Continua llegint
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Xarxes socials, fotos, etiquetatges…

Us heu trobat mai que algú us digui: – Què tal, com va anar la calçotada de diumenge? I

que et quedi la cara de pasta de moniato perquè no tens ni idea de perquè aquella

persona sap que vas anar a una calçotada diumenge.

Continua llegint
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Recicla Cultura, 6a edició
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Arribem a la sisena edició de Recicla Cultura, la gran iniciativa de mobilització social per

Sant Jordi promoguda per la Fundació Servei Solidari i l’Escola Pia de Catalunya.

Continua llegint
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Alumnes i bombers, treballant junts

De l’Escola Pia Balmes, Granollers i Nostra Senyora, de Graus superiors

Els futurs comandaments de bombers de la Generalitat poden fer ja pràctiques virtuals

gràcies al “Fireman Rescue”, un “serious game” que simula escenaris diversos en els

quals hauran de prendre decisions per controlar diferents tipus d’emergències. Ho han

formalitzat avui el conseller d’Interior i president de l’institut de Seguretat Pública de

Catalunya (ISPC), Jordi Jané, i el provincial i president de la Fundació Taleia, Eduard Pini,

que han signat un acord de co�laboració.

Aquest videojoc ha estat desenvolupat per alumnes de Formació Professional de

l’Escola Pia de Catalunya, que realitzen pràctiques en entorn real a través de ViOD

Games Studio, empresa de la pròpia institució. Aquest projecte ha estat creat per a

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), que és on es formen els Bombers de

la Generalitat, i és el primer simulador pràctic en línia del qual disposen.

El “serious game” avalua l’e�càcia del bomber en la seva actuació i l’avisa de quines

coses ha fet bé i quines malament. L’escenari inicial que s’ha desenvolupat té lloc en

una ciutat amb tres nivells de di�cultat. El joc es desenvolupa en primera persona. En

els propers mesos també estarà disponible un mode multi-jugador de forma que
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diversos alumnes puguin formar part d’un equip en un mateix incendi i hagin de

co�laborar en la tasca d’extinció.

ViOD Games Studio

Neix el setembre de 2016 amb l’objectiu de facilitar als alumnes de Formació

Professional de l’Escola Pia de Catalunya (Grau Superior Programació de Videojocs i

Oci Digital de l’Escola Pia Balmes i l’Escola Pia Granollers, Grau Superior Animacions 3D

jocs i entorns interactius de l’Escola Pia Nostra Senyora) fer pràctiques en un entorn

real, una empresa, i donant resposta a necessitats reals. Ho fan desenvolupant “serious

games” que tinguin impacte directe en sectors troncals de la societat com són

l’educació, la sanitat i els serveis al ciutadà.

Al capdavant de l’empresa hi trobem en Carles Bonet i l’Àlex Rios, enginyers informàtics

especialitzats en Videojocs i Serious Games, professors de l’Escola Pia de

Catalunya.VIOD Games Studio ofereix també cursos de formació en programació de

videojocs i extraescolars per a les escoles.

https://www.facebook.com/escolapiacat/videos/10155215206088395/
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Anima’t, crea cultura d’escriptura i lectura a

l’aula

S’acosta la diada de Sant Jordi i pensem quin llibre regalarem o ens comprarem. Regalar

llibres, és un fet, però no tothom és amant de la lectura.

Tenim les aules plenes de quitxalla que aprèn a llegir i escriure. És molt important el

procés de la lectoescriptura: ens seria difícil imaginar-nos un món occidental analfabet.

Els alumnes viuen el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura d’una forma molt

íntima i personal. Uns amb facilitat i altres amb di�cultats. Sovint, els és difícil aquest

aprenentatge. Ho sabem.

Els nens s’han fet grans. Tenim aules amb infants que en saben: llegeixen i escriuen bé.

Tenim alumnes grans amants de la lectura, llegeixen molt, en tenen ganes. I d’altres no.
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Tenim alumnes a qui els encanta escriure, gaudeixen molt de l’escriptura creativa. I

d’altres no.

Aquest “d’altres no”, ens preocupa. Volem aconseguir que aquests “altres” arribin a

sentir el gust per la lectura i l’escriptura, no ho deixem córrer, no ho donem per perdut.

Hi posem recursos, imaginació i sobretot ganes.

Creiem que s’ha d’ensenyar a escriure en totes les matèries i des de totes les matèries,

escriure per aprendre. Contínuament els alumnes, a l’aula, escriuen. S’ha de prendre

consciència que la llengua és l’eina per anar avançant, s’ha d’utilitzar la llengua per

adquirir coneixement. S’ha de fer una infusió de llengua a les matèries. Cal tenir present

que s’aprenen les matèries amb dos patrons al mateix temps: el temàtic i el lingüístic.

Comprens un concepte quan saps explicar-lo. Ensenyar qualsevol matèria és ensenyar

a parlar, llegir i escriure en l’idioma de la matèria. Quan s’escriu es fan evolucionar les

idees, s’organitza el coneixement.

S’hauran de llegir lectures de tipologies diverses i de diferents temes a la classe i

entendre-les. El mestre ha d’encomanar aquestes ganes de llegir, ha de transmetre la

i�lusió pel coneixement, ha d’ajudar els alumnes a crear bones preguntes, a

desenvolupar el cuquet de voler saber més i fer-lo créixer amb la lectura.

Els alumnes han de llegir els textos que ells han creat, els han de revisar. Això els fa

autònoms i crea un ambient a l’aula de ganes d’escriure. Crea cultura d’escriptura. Quan

un mestre corregeix un text, el torna corregit, guixat en vermell, no val res, no signi�ca

res, signi�ca una nota més bona o més dolenta, però només una nota! No arriba enlloc,

el mestre ha avaluat l’escrit com un producte no com un procés. Actuant així no es crea

cultura d’escriptura, s’està creant cultura de la por a l’escriptura, i la por és una emoció



que no ens deixa evolucionar, ens manté quiets, angoixats. Això no ho volem a les

nostres aules.

Lectura i escriptura com a eines de plaer. Llegir un bon llibre o bé escriure un text que

ens deixi satisfets, portar-lo a l’aula, quin repte! Llegir pel plaer de llegir, escriure pel

plaer d’escriure, fer escriptura creativa, no tothom ho aconsegueix, ho sabem. Si has

tingut un mal aprenentatge de lectoescriptura, serà complicat aconseguir-ho. Cal fer

escriptura creativa a partir de models i sobretot tenir present quan escrius un text que

necessites eines que permetin crear textos més a�nats i rics, cal deixar petjades

comunicatives impreses. Això és crear cultura d’escriptura.

Moments de silenci, de lectura individual fan que a classe es respiri un bon ambient

lector. Cal tenir present que no tots els alumnes en gaudiran, per això és bo deixar llegir

el que els agradi. Buscar estímuls que incentivin la lectura com a font de plaer és un

gran repte. El repte que cal superar per crear cultura de lectura a l’aula.

Carrie Daroca,

Escola Pia d’Olot
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APRENEM DEL SUMMEM, la recerca que la

Universitat de Vic i l’Escola Pia de Catalunya

farem conjuntament sobre l’aplicació i els

resultats del SUMMEM

Amb el nom d’APRENEM DEL SUMMEM hem iniciat un procés de recerca que ens ha

d’ajudar a millorar i consolidar el projecte que vàrem començar amb la VII Assemblea

de les IIEE.

Aquesta recerca la farem sota el lideratge de la Universitat de Vic- UCC, encapçalada

pels doctors Antoni Tort (Director de l’Escola de Doctorat i coordinador del GRUV) i

Jose Ramon Lago (coordinador del GRAD).
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La dimensió de la recerca ens ha empès a demanar co�laboradors dins de les nostres

escoles i institució. La resposta ha estat més que positiva superant en molt les

expectatives i necessitats que en aquests moments tenim. Després d’un procés de

selecció, �nalment 16 companys de les nostres escoles i també de les nostres

fundacions s’han incorporat aquest mateix mes a l’equip que liderat per la UVic farà la

recerca vinculada al SUMMEM.

Aquest equip d’investigadors d’Escola Pia va rebre una primera formació el passat 24

de març iniciant així aquest projecte que amb una durada de 3 anys ens ha de

proporcionar molta informació de com s’estan produint els canvis a les escoles, els

punts forts i els punts dèbils del procés de canvi i innovació associat a l’aplicació del

SUMMEM.
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Ara és demà

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va encarregar al Consell Escolar de

Catalunya (CEC) que articulés un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. El

projecte s’ha anomenat “Ara és demà” inspirat en els versos del poeta Miquel Martí Pol,

que ajuden a entendre el sentit profund d’aquesta re�exió sobre els reptes a afrontar

en l’esdevenidor.

Nosaltres, com a Escola Pia de Catalunya, hi hem participat perquè entenem que és

important el treball en xarxa i la cooperació, el debat i la re�exió sobre la innovació

pedagògica i el futur de l’educació al nostre país. Aquests espais són una oportunitat

per compartir experiències, descobrir noves possibilitats i contrastar resultats.

La nostra participació en aquests espais ha de servir per acompanyar persones a

créixer lliures, autònomes, crítiques, que puguin viure i conviure sense excloure ningú,

compromeses en la construcció d’un món més just, més sostenible i en pau. Persones

que siguin capaces de desenvolupar el seu projecte de futur cap a una vida plena.

Ara és demà ha estat un oportunitat de participar en el debat educatiu del que podem

anomenar primavera pedagògica atès que hem pogut re�exionar sobre la innovació i la

seva relació amb el model de persona que volem formar. Alhora és molt enriquidor

haver participat en les diferents jornades que s’han realitzat i també disposar de totes

les aportacions que han fet altres institucions.

En aquest enllaç, trobareu les aportacions concretes que hem fet a cadascun dels eixos

proposats fruit d’un treball participatiu en el qual hi ha representades totes les

institucions educatives i comunitats de l’Escola Pia de Catalunya.
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Ara és demà i ben aviat serà Pasqua, ho apro�tem per desitjar-vos que passeu uns molt

bons dies de Setmana Santa i una molt bona Pasqua.

Antoni Burgaya

A R T I C L E ,  E D I T O R I A L ,  N Ú M E R O  5 .  A B R I L  2 0 1 7

https://drive.google.com/file/d/0B4EofrmkoEYsbklvbEpFaHo2QkE/view
http://papers.publicacionsepc.cat/?cat=19
http://papers.publicacionsepc.cat/?cat=8
http://papers.publicacionsepc.cat/?cat=32


2 9  D E  M A R Ç  D E  2 0 1 7  P E R  C O M U N I C A C I O 2  C O M U N I C A C I O 2

Crear cultura de lectura a l’escola

Investigar, descobrir, imaginar, somiar…són accions que volem aconseguir amb la

lectura però per aconseguir-ho es necessita constància. I no és l’escola el millor lloc per

aconseguir aquest objectiu?

Necessitem el llenguatge per comunicar-nos i per poder expressar el que pensem i

sentim. La lectura és una via molt important per accedir-hi.

Sovint veiem com els nostres alumnes tenen problemes per expressar-se i comunicar-

se. Ens trobem en un moment on l’impacte visual és el que els motiva, però necessiten

paraules per expressar els seus pensaments i a través de la lectura poden trobar

aquestes paraules, aquestes expressions…

L’escola esdevé el lloc ideal per llegir, per crear oportunitats lectores, disposa d’espais

on trobar materials, ofereix la possibilitat d’accedir a recursos bibliogrà�cs i digitals.

La mediateca escolar, en aquest sentit, és un gran recurs del centre que ha de poder

fer-se servir dins i fora de l’horari escolar.
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Però aquestes oportunitats lectores no solament es creen amb materials i espais,

també requereix un temps destinat a l’aula.

L’animació lectora ha de �gurar en el projecte

educatiu del centre i ha de formar part del pla de lectura i no es tracta només de

realitzar accions aïllades com jornades de narració de contes, exposicions,

recomanacions, sinó que es tracta també de programar activitats rutinàries, constants.

S’han d’implicar, mestres, bibliotecaris i les famílies ja que hauria de ser un projecte

compartit per tots.

Però com aconseguim que els alumnes s’a�cionin a llegir?

Moltes vegades no hi ha a�ció perquè l’esforç que han de fer per comprendre és tan

gran que es creen una barrera. La nostra tasca és trencar aquesta barrera. Sense una

bona comprensió lectora no podran consolidar un bon hàbit lector i molt menys gaudir

de la lectura.

Cal que els oferim una bona oferta de textos, de manera continuada i seleccionada per

evitar la pèrdua de lectors. Hem d’identi�car també quins per�ls de lectors tenim per

poder oferir-los diferents tipus de textos.

Aquesta línia d’acció s’hauria de començar a primària perquè l’hàbit lector s’enforteixi i i

no es perdi a la secundària, etapa on els alumnes deixen d’estar motivats envers la

lectura. Podem contribuir fent que els alumnes tinguin temps per compartir les seves

lectures, dialogar sobre els textos, recomanar-se llibres i anar creant així moments per

llegir. Els hem de poder oferir també un espai on puguin llegir lliurement i de manera

individual, desvinculant aquesta lectura de les tasques escolars.



Però quins llibres els podem oferir?

És molt important, i, a la vegada difícil trobar, l’equilibri entre la voluntat de fomentar

l’hàbit de llegir i l’obligatorietat de formar lectors competents.

Els hauríem de poder oferir llibres que permetin “enganxar-se” a la lectura, no tinguem

por a les sagues, això sí, que siguin de qualitat, llibres breus que continguin arguments

per facilitar una lectura ràpida, llibres que combinin text i imatge (àlbums i�lustrats),

llibres actuals que es recomanen entre ells i que els fa sentir part d’un grup, llibres de

coneixements per als qui no els agrada la �cció, etc.

Citant a Robin Sharma a “El monjo que es va vendre el Ferrari”

– Vols saber una cosa interessant?

– Què?

– No és el que tu treus dels llibres el que enriqueix tant, el que realment canvia la

teva vida és el que els llibres aconsegueixen treure de tu.

Rosi Dos Santos

Mediateca Escola Pia Nostra Senyora, Grup d’Animació a la lectura EPC
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Educadors de diferents escoles, al Senegal

Quatre companyes visiten projectes educatius escolapis.

Durant un parell de setmanes, la Lydia Orobitg, de l’Escola Pia Sabadell, la Rosi Dos

Santos, de l’Escola Pia Nostra Senyora, la Cristina Santos, de l’Escola Pia de Calella, i la

Carme Duran, de l’Escola Pia d’Olot, han visitat escoles, granjes, espais educatius… i

han pogut compartir amb educadors laics i escolapis del pais africà la seva realitat per

poder treballar aquests temes a les seves escoles.  En tornar, ens fan cinc cèntims de la

seva experiència.
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Què és el que heu anat a fer al Senegal?

Hi hem anat a conèixer la realitat de l’Àfrica i a veure la tasca que hi porten a terme els

escolapis catalans i senegalesos amb els nens i joves del país. Hem tingut la sort de

poder visitar diverses escoles “piaristes”, que és com les anomenen allà, tant de de

primària, com de secundària, granges escola, internats, un centre de promoció de la

dona … L’objectiu era veure i viure el dia a dia de les escoles, els recursos que tenen i

fer-nos una idea de la realitat del país. A més, hi anàvem amb un objectiu clar, el de

sensibilitzar i transmetre als companys de l’escola i als nostres alumnes, sobre la

realitat d’Àfrica i la tasca importantíssima i els projectes que els escolapis

desenvolupen al Senegal.

Què us ha sorprès del país, del sistema educatiu i de l’activitat dels escolapis allà?

El que més ens ha sorprès ha estat la diferència que hi ha entre la ciutat i les zones

rurals. De Dakar ens ha sorprès el caos que s’hi respira (molt de trànsit, la vida al

carrer…). Una de les coses que ens ha sobtat molt positivament ha estat l’acollida de la

gent, el somriure, l’amabilitat.

De la tasca dels escolapis i professors de les nostres escoles allà ens ha impressionat la

feina que fan, la implicació, el respecte que es respira dels alumnes envers els

professors, i el fet de comprovar com amb els pocs recursos de què disposen les

escoles, tiren endavant amb objectius pedagògics molt clars.

Del país en si a mi no m’ha sorprès res (Cristina Santos) ja que hi vaig estar l’estiu del

2013 i la sensació que m’emporto del país i de les persones és la mateixa: l’impacte del

caos de les grans ciutats i la gran amabilitat i hospitalitat dels senegalesos.

Pel que fa a l’activitat dels escolapis, realment

ha estat genial, increïble, poder veure tota la tasca que estan desenvolupant amb tants

projectes. Molt bona feina i amb ganes de seguir fent-la, que és el més important.

Senegal és un país on l’educació és important, tant per la societat com pel govern, ja

que hem pogut constatar que també hi havia escoles públiques i que la gent, en

general, considera que és important tenir estudis. Una altra cosa que ens ha sorprès, és

el respecte que es té a la dona. Les dones que hem pogut conèixer són dones amb



molta empenta, dones respectades i molt ben considerades. Per això, pensem, que és

un país on l’educació tindrà èxit perquè les dones tenen accés als estudis.

Per què creieu que aquestes iniciatives -visites, intercanvis…- tenen sentit?

Tenen sentit per tal de sensibilitzar i veure realment què s’està fent al Senegal, com a

exemple de tot el que abraça la Fundació Educació Solidària (FES). Si ho veus en directe

saps de primera mà tot el que es fa, i moltes coses les desconeixíem, i transmetre-ho a

la resta de companys i d’escoles és molt més fàcil perquè hem “viscut” i vist tot el que

es fa. Ajudar a la tasca és més fàcil si es veu la tasca.

És molt grati�cant, a més, poder compartir vivències amb companys que treballen amb

una altra realitat, tan lluny i veure que volem el mateix pels nostres alumnes: una bona

educació que els faci créixer com a persones.

També ha estat interessant poder compartir el que fem cadascuna de les escoles de les

quals provenim. Si treballem en xarxa i compartim experiències, tots aprendrem de tots

i podrem ajudar des de les nostres a escoles a fer que la tasca de la FES arribi encara

més lluny.

Quin pro�t traieu pel vostre dia a dia d’aquesta activitat?

Doncs ara mateix hi ha moltes idees que ens volten pel nostre cap i cal aterrar-les i

engegar maneres de co�laborar des de les diferents escoles. Tot i que ja hi ha escoles

que co�laboren molt, ampliar i implicar més persones de l’escola seria interessantíssim.

Ens motiva a seguir treballant amb i�lusió. Ens permet valorar més les eines i recursos

que tenim en el nostre dia a dia, i recuperar l’essència de l’esperit calassanci.

I sobretot, tens una visió molt diferent de l’Àfrica. Hem trencat amb els tòpics i les idees



preconcebudes de la vida a l’Àfrica. La societat africana no té res a envejar-nos, ans al

contrari, som nosaltres que hem d’aprendre moltes coses d’ells: l’essencial de la vida és

l’ésser humà i no les possessions materials.

Hem de poder transmetre als companys, alumnes i famílies de l’escola la tasca que es

fa al Senegal per tal d’involucrar-hi moltes més persones.

El nostre agraïment a la FES per haver-nos donat l’oportunitat de fer aquest intercanvi.

La riquesa humana que ens hem endut ens ha fet créixer com a persones i com a

ensenyants i això ha de revertir en els nostres companys d’escola i en els nostres

alumnes.
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Enquesta primaveral

Obrim una nova enquesta, i presentem els resultats i el guanyador de l’enquesta de

març!

Comencem pel principi. Com recordareu, al març vam preguntar-vos sobre la diada de

Sant Jordi.  Han arribat 30 respostes, i aquestes són les vostres opinions:

Sant Jordi, festiu?

Sí, i tant!: 13 (43,3%)

No, home, no, que perdria la gràcia: 6 (20%)

No us baralleu: treballem pel matí, i tarda lliure!: 11 (36,7%)

Mmm… I si fos festiu, però només per a les escoles? 😉 : 0 (0%)

Queda clar que això que les escoles facin festa mentre la resta del món treballa no us

ha acabat d’agradar. Com tampoc no us agrada que sigui un dia feiner. Les altres dues

opcions, tot festiu o mig festiu, són les guanyadores amb diferència.
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De les 30 respostes, 2 eren anònimes. Amb les 28 restants hem fet el sorteig, i la

guanyadora ha estat… l’Alba Franquesa, de Sant Antoni! Enhorabona, Alba!

Així, tenim els següents guanyadors:

Desembre: Tomàs Miralles, de Mataró

Febrer: Laura Martín, de Barcelona

Març: Alba Franquesa, de Barcelona

Recordeu que cada mes triarem a l’atzar un guanyador o guanyadora i, a �nal d’any,

entre els guanyadors de cada mes sortejarem una estada per a dues persones en un

hotelet amb encant.

I, ara, presentem l’enquesta del mes de març. Renoi, ja som a la primavera, i sembla que

tot costa més. Ens abracem a la tassa de cafè, arrosseguem els peus pel carrer, les

lleganyes ens acompanyen tot el dia… És evident que patim astènia primaveral. Perquè,

l’astènia primaveral existeix, oi que sí?

Aquest formulari s'ha
creat dins del domini

ESCOLA PIA
CATALUNYA.

L'astènia primaveral,
existeix?
El formulari L'astènia primaveral, existeix? ja no
accepta respostes. 
Si creieu que es tracta d'un error, proveu de contactar
amb el propietari del formulari.

Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Ja llegiran

—Vull entendre l’aigua —diu una de les meves �lles. Després de pintar una estona, ha

recollit pinzells i aquare�les i s’ha rentat les mans. Intueixo que es deu haver quedat

atrapada badant amb el raig de l’aixeta.— Mare, l’aigua d’on ve? Torna-m’ho a explicar.

—Tenim un llibre que ho explica. Un sobre el planeta terra. �I la tinc una bona estona

passant pàgines, badant amb coses que troba pel camí, i ni tan sols arriba a la pàgina on

es parla del cicle de l’aigua, però és igual.

Visc obsessionada per veure llegir les meves �lles, temptada de fer-los una foto quan

les veig assegudes amb un llibre entre les mans, mossegant-me la llengua per no caure

en l’error de fer cap comentari que els faci tancar el volum i tornar a jugar. Llegeixo molt

davant seu, per allò de predicar amb l’exemple, però confesso que sovint poso el punt

de llibre a la mateixa pàgina que abans, perquè sóc incapaç d’entendre res del que he

llegit mentre elles van amunt i avall jugant, fent preguntes, rient, ballant, dibuixant,

discutint… He posat llibres en punts estratègics de casa i els he anat canviant de lloc

cada setmana (com si fos un aparador!?). També ens enduem llibres de la biblioteca

cada dos per tres, perquè puguin triar. M’he sentit recitant en veu alta els drets dels

lectors aquells del Pennac. He entrat en una espiral obsessiva per fer-les lectores i m’he

arribat a fer por. Fins que de cop i volta m’he dit: tenen sis anys, tu què llegies amb sis

anys? Fes el favor.

Les meves �lles són de les que toquen llibres cada dia, ni que sigui per apartar-los per

agafar el comandament a distància, que sempre hi queda enterrat a sota. Els toquen,
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els obren, se’ls miren, �ns i tot n’identi�quen autors, i�lustradors, editorials. Juguen a

«botigues de llibres», munten una biblioteca al menjador, un àlbum i�lustrat els fa de

taula per dibuixar assegudes al sofà, amb tres o quatre àlbums de còmic poden muntar

una caseta per a les nines, un llibre també pot ser una raqueta per jugar a tenis a la sala

d’estar, un escut per lluitar a mort contra ta germana, un amagatall per quan estàs

emprenyada, un barret, una porta, una cova, o l’excusa del pare o la mare perquè durant

com a mínim una hora regni el silenci a casa. Les meves �lles són de les que toquen

llibres cada dia, de les que es distreuen si t’estàs una hora en una llibreria, de les que fan

morros si no els llegeixes un conte abans d’anar a dormir, de les que et fan un punt de

llibre amb cartolina si és el teu aniversari, de les que se saben fragments de contes de

memòria, de les que salten d’alegria cada cop que arriben llibres nous a casa i corren a

mirar-se’ls sense descalçar-se ni endreçar la motxilla.

Però els mestres et recomanen dia sí dia també que han de «practicar la lectura», que

sona a fer una taula d’exercicis per escalfar els músculs, cada dia a la mateixa hora, amb

un cronòmetre que t’avisi quan has de parar. Parlar de llegir com qui parla de fer esport

o vendre’ls la lectura com un vici? Ni una cosa ni l’altra. No funciona res perquè no ha de

funcionar res.

Els lectors no els fa ningú, es fan sols si tots fem el que hem de fer menys empaitar-los

amb eslògans-de-menja-sa-i-fes-esport. Si tots fem el que hem de fer, que no és

inculcar-los el plaer de llegir amb calçador. El plaer! El plaer no ve quan el crides, arriba

quan vol. Pensem-hi: quan llegim els adults? Quan volem llegir, quan necessitem

informació, quan aquella lectura ens fa falta per la feina o per la vida, quan ens cal

evadir-nos, quan tenim curiositat, quan volem passar una bona estona…, doncs tot això

també els passarà als nostres �lls, i si quan els passi tenen llibres a l’abast, ja sigui a

casa, a la biblioteca o a la llibreria, ja llegiran.

I m’ho dic a mi, això que ja llegiran, perquè és això o convertir-me en una policia de la

lectura. Les meves �lles han tocat més llibres en els seus sis anys llargs de vida que jo

als meus dotze, i això no voldrà dir res. Tocar-los, tenir-los a prop, potser és un primer

pas. Visitar llibreries, passar hores a la biblioteca, potser n’és un altre. Saber que en un

llibre hi ha explicat el cicle de l’aigua deu ser-ne un altre. Però de cap manera puc saber



si seran grans lectores, o no; com tampoc puc saber si tindran salut, cap de les dues

coses no depèn de mi. L’únic que puc fer és cuidar-les, amb una bona vida plena de

llibres, i con�ar que quan siguin grans elles es cuidaran i ja llegiran.

Tina Vallès

La Tina Vallès és escriptora, i acaba de guanyar el II Premi Llibres Anagrama de Nove�la.

És també mare de dues alumnes de l’Escola Pia Sant Antoni.
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L’asrama d’Atambua (Indonèsia)

L’Escola Pia va arribar a Indonèsia l’any 2013, amb l’objectiu d’explorar les necessitats

educatives d’aquest estat asiàtic. De seguida es va veure que no seria una missió

senzilla: l’illa de Timor, que és on van anar els primers escolapis, procedents de la

Província de Betània, és una terra molt pobra, i amb moltes necessitats.

Un dels reptes educatius de Timor és atendre els �lls i �lles de les famílies de pagesos,

que a causa de la dispersió poblacional no poden estudiar la secundària. A les ciutats

existeixen internats privats, però no estan a l’abast de les possibilitats econòmiques

dels pagesos (o bé tenen unes condicions molt precàries) i obrir instituts al camp no

seria rendible per la poca densitat de població.
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Per aquest motiu, l’Escola Pia decidí obrir el seu propi asrama (en català, internat), a la

ciutat d’Atambua. Si tot va bé, aquest mes d’abril s’acabaran les obres, i el nou curs

podrà funcionar ja amb normalitat.

Per a saber-ne més:

Asrama Calasanz (pdf)

9 informaciones clave sobre la presencia escolapia en Indonesia (pdf)
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L’astènia primaveral, mite o realitat?

La primavera ja és aquí i entre les �ors i les a�lèrgies també arriba una sensació de

fatiga coneguda com astènia primaveral. Però existeix realment un tipus d’astènia

associada a la primavera?

Busquem al diccionari enciclopèdic de medicina i ens de�neix l’astènia com a la

“Sensació patològica de debilitat o cansament, generalitzada a tot el cos, semblant a la

que hom experimenta després de realitzar un exercici físic fort. Pot ésser conseqüència

de diversos trastorns orgànics o psíquics; en el primer cas, l’astènia sol ésser més

intensa cap a la � del dia, i en l’altre, de bon matí”. Entre els tipus d’astènies trobem la de

tipus crònic, la neurovegetativa, l’orgànica i la psíquica, les quals generalment

s’associen a altres patologies. Però enlloc trobem cap de tipus primaveral.
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Consultem a la xarxa, a on trobem un article del diari El País de la periodista

especialitzada en ciència i biomedicina Mònica López Ferrado, que ens dóna un titular

prou contundent “El falso mito de la astènia primaveral”. El llegim i veiem que no

sembla existir cap evidència cientí�ca que relacioni la primavera amb cap quadre

patològic, i que en tot cas estaríem parlant d’una sensació associada al canvi de

temperatura, els horaris i la humitat.

Així doncs si us sentiu astènics o primaverals, recordeu que el cos és savi i que a on no

arriba aquest arriben les vacances, que per sort, ja tenim a tocar!!! Apro�teu i busqueu

el sol que segur ens donarà energia.

Paciència, sol i bona Pasqua!

Laura Martín

Espai Salut
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La realitat social que afecta els joves, dins

l’escola

Una artista urbana pinta les parets de l’Escola Pia Luz Casanova.

Laura Castillo, una barcelonina llicenciada en Belles Arts, va rebre un encàrrec especial i

a la seva mida: portar dins de l’escola els temes d’una realitat punyent, que afecta els

joves i infants, com ara el bullyng o els menors refugiats.

El Periódico entrevista a Laura Castillo

Art visual i compromès a l'Escola Pia Luz CasanovaArt visual i compromès a l'Escola Pia Luz Casanova

PAPERS DEL SECRETARIAT

http://papers.publicacionsepc.cat/?p=1002
http://papers.publicacionsepc.cat/?author=3
http://2015.usbarcelona.com/laura-castillo-2/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/vaig-pintar-lescola-que-pinto-carrer-5919021
https://www.youtube.com/watch?v=R1aPZDncGIw
http://papers.publicacionsepc.cat/


A R T I C L E ,  D E  L E S  E S C O L E S ,  N Ú M E R O  5 .  A B R I L  2 0 1 7

http://papers.publicacionsepc.cat/?cat=19
http://papers.publicacionsepc.cat/?cat=7
http://papers.publicacionsepc.cat/?cat=32


3 1  D E  M A R Ç  D E  2 0 1 7  P E R  C O M U N I C A C I O  1  C O M U N I C A C I Ó

Per Sant Jordi, llibres escolapis!

No sabeu quin llibre regalar per Sant Jordi? Doncs és ben fàcil: us proposem llibres

escrits per companys i companyes de l’Escola Pia durant aquest darrer any! Des de

l’equip de redacció de Papers hem fet una mica de recerca dels llibres publicats des del

darrer Sant Jordi ençà i hem trobat aquests (si en falta algun, digueu-nos-ho a

comunicacio@escolapia.cat i l’afegirem):
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“La memòria de l’arbre”, de la Tina Vallès

La Tina Vallès, mare de dues alumnes de Sant Antoni, acaba de publicar la nove�la La

memòria de l’arbre, obra guanyadora del Premi Llibres Anagrama de Nove�la 2017.

També ha publicat els llibres infantils La marieta sense taques i Totes les pors.

“La Revolució Russa i Catalunya”, d’en Josep Puigsech

En Josep Puigsech, pare de l’escola de Terrassa i professor de la UAB, ha publicat

aquesta obra sobre un fet històric que canvià la història de la humanitat, i del que ara en

commemorem el centenari, i ho aborda des de la relació que tingué la Revolució amb el

nostre país.

“Xera i sutge”, de la Sílvia Fernández Serrano

La Sílvia, professora de Terrassa, aborda en aquesta nove�la la difícil vida de la joventut

obrera de les mines  i les colònies industrials del Berguedà durant el primer terç del

segle XX, unes di�cultats que l’anarquisme prova de combatre.

“El alma de la radio”, de l’Àngels Doñate

L’Àngels, cap del Departament de Comunicació, se submergeix en aquesta nove�la en

una època d’or de la ràdio, quan aquesta entrava �ns a les profunditats de la casa, i

esdevenia una companya tan �del que acabava coneixent els secrets de cada persona.

http://www.anagrama-ed.es/libro/llibres-anagrama/la-memoria-de-l-arbre/9788433915429/LA_34
http://www.editorialbambu.com/ca/llibre/la-marieta-sense-taques_80270025/
http://www.lagaleraeditorial.com/ca/totes-les-pors-978-84-246-5641-6#.WN0hY2fP7IU
http://eumoeditorial.com/la-revolucio-russa-i-catalunya-171791
https://www.voliana.cat/llibres/xera-i-sutge/
http://www.edicionesurano.es/es-es/catalogo/catalogos/ficha-tecnica.html?id=600000336


Recordeu també que, si voleu practicar idiomes, aquest any ha sortit publicada la

versió alemanya de la seva anterior nove�la.

“Con luz propia. Libérate de lo que te ata para crear la vida que deseas”, de la Natalia

García Canillas

La Natalia, mare de l’escola de Sitges, ens proposa en aquest llibre diverses eines per a

explorar nous camins vers l’èxit personal, les relacions personals, la prosperitat i la pau

interior.

“Impertinentes. El desgarro de pensar”, de l’Octavi Fullat

L’Octavi, pedagog escolapi, ha escrit el que és la seva biogra�a inte�lectual. A través

d’aquestes pàgines, descobrim els vint-i-un pensadors que més han impactat en la

seva trajectòria, com a �lòsof de l’educació, i com a cristià.

“La salut espiritual. Neurociència i qualitat mental”, d’en Ramon Maria Nogués

En Ramon Maria, de la comunitat del Putxet, segueix desgranant la relació entre

biologia i religió, i aquest cop ho fa des d’una perspectiva pràctica: com podem viure la

fe d’una manera més sana, a la llum de la ciència?

“El pensament de Sant Josep de Calassanç”, d’en Tura Pedemonte

https://www.droemer-knaur.de/buch/9254949/der-schoenste-grund-briefe-zu-schreiben
https://www.amazon.es/Luz-Propia-Lib%C3%A9rate-Desarrollo-Personal/dp/8461747925
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08529
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/589236


En el marc del Jubileu Calassanci, en Tura, de la comunitat de Sant Calassanç, ens

apropa a la �gura del fundador de l’Escola Pia des d’un abordatge inte�lectual: quines

són les infuències que va rebre Calassanç del pensament de l’època? Com van in�uir

aquestes en la seva trajectòria vital? Com va in�uir ell en la cultura del seu temps?

“Xirinacs, el profetisme radical i noviolent”, d’en Lluís Busquets i Grabulosa

En Lluís, professor jubilat de Diputació, ens obre les portes amb aquest llibre a la vida

d’un referent escolapi: en Lluís Maria Xirinacs. En la commemoració del desè aniversari

de la seva mort, aquesta obra probablement esdevindrà la biogra�a de�nitiva d’aquest

revolucionari paci�sta. En Lluís també va publicar a �nals del 2016 una altra obra

relacionada amb Xirinacs: el llibre Amic i amat. Tres homes de Déu en diàleg, on

relacionava les �gures de Llull, Verdaguer i Xirinacs.

“La força del ritme i la percussió. Viatges solidaris i culturals pel Senegal i Gàmbia”,

de la Conxita Tarruell i Llonch

En aquest llibre, que de fet són quatre aplegats en un sol volum, la Conxita, mestra de

Sabadell, comparteix la seva experiència de compromís i convivència a través de quatre

estades que ha fet a l’Àfrica, i que l’han transformada plenament.
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Recicla Cultura, 6a edició

Arribem a la sisena edició de Recicla Cultura, la gran iniciativa de mobilització social per

Sant Jordi promoguda per la Fundació Servei Solidari i l’Escola Pia de Catalunya.

Durant les cinc edicions passades la iniciativa ha crescut en participació, visibilitat i

impacte social. Gràcies a la co�laboració de moltes entitats, però sobretot de les

nostres escoles, hem aconseguit recaptar 85.600€ que han permès seguir impulsant

els cursos de castellà, català i alfabetització que Servei Solidari realitza al barri del Raval

de Barcelona per a persones en risc d’exclusió social.
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Però aquest any, hem fet un pas més, i a part de l’organització de punts Recicla Cultura

a totes les escoles, hem llançat dues novetats:

Amb els alumnes i mestre de 6è de primària de l’Escola Pia de Caldes de Montbui

estem elaborant un itinerari Summem a l’entorn de Recicla Cultura. El que es pretén

és sensibilitzar els alumnes sobre les di�cultats que troben les persones que arriben a

casa nostra: no coneixen les nostres llengües, necessiten aprendre-les com a primer

pas per a la seva inclusió social i té com a resultat �nal la realització de la campanya a

l’escola. Precisament amb la idea d’apropar aquesta realitat als nostres alumnes, van

venir a visitar-nos el passat 22 de març i van participar en unes sessions d’intercanvi

amb participants i voluntaris de Servei Solidari.

També, i com a segona novetat, a alguns alumnes de Secundària d’Escola Pia Nostra

Senyora i de Santa Anna-Mataró, amb el suport de les mediatecàries, els hem proposat

un repte: una Marató de Lectura sota el títol #llegimXaltres. Cada escola ha creat

grups, i cada grup s’ha �xat un repte de quants llibres aconseguiria llegir en un període

de temps determinat. Per cada llibre, l’empresa Re-read ens farà una donació de 3€ per

al programa de Formació Bàsica. Cada 14 llibres llegits és una beca per a un dels

alumnes de Servei Solidari. Els alumnes i responsables de les mediateques estan

immersos en aconseguir assolir el repte, però d’aquí uns dies sabrem si han aconseguit

llegir pels altres.

Ben aviat, esperem compartir els resultats d’aquestes dues novetats i de tot Recicla

Cultura amb vosaltres, que sou els qui ho feu possible any rere any.

Bon Sant Jordi, bon Recicla Cultura i gràcies a tots i totes per la vostra co�laboració!
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Trobada dels Coordinadors de Pastoral a

Peralta de la Sal

Del 5 al 7 de març, de les diferents institucions educatives.

Hi ha un proverbi japonès que diu “Qui parla, sembra; qui escolta, recull”, i això és

precisament el que vam anar a fer a Peralta de la Sal, del 5 al 7 de març, els

Coordinadors de Pastoral de les diferents institucions educatives de l’Escola Pia de

Catalunya. Parlar-nos i escoltar-nos, per adonar-nos durant aquest procés que la

Pastoral està molt integrada en les diferents escoles que tenim arreu del territori. Els

valors que treballem, els principis que volem transmetre als nostres alumnes, no

entenen ni de dialectes, ni de llengües, ni de mapes ni de cultures… El voluntariat, la

solidaritat, el respecte, i un llarg etcètera d’aspectes molt integrats en el nostre dia a dia

que fan que, independentment de la casuística de cada escola, sigui una part important

en l’educació dels nostres alumnes, més enllà de les quali�cacions numèriques de les

matèries curriculars. Penso que és un tret que ens diferencia i un plus, que hem de

mantenir creient fermament que aquest és el camí a seguir per tal de construir els

pilars i fonaments d’una societat crítica, sòlida i més humana en un futur molt immediat.

Però, per què aquests dies precisament i a Peralta de la Sal, aquesta trobada? Perquè el

dilluns 6 de març celebràvem els 400 anys de l’inici de la congregació escolàpia, i quin

millor indret per celebrar-ho que el poble natal de Sant Josep Calassanç, el nostre patró.
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Així doncs, la trobada va iniciar-se el diumenge 5 de març a primera hora de la tarda, i es

va apro�tar per conèixer in situ la localitat de Peralta de la Sal, i més concretament la

casa Santuari Sant Josep Calassanç, que s’ubica en el punt exacte on hi havia la casa

natal del nostre patró. La casa ha estat sempre un centre de formació, oberta ara

mateix com a casa d’espiritualitat i casa de colònies per a quants s’hi apropin. Consta

actualment de diverses capelles per pregar i per dur a terme diverses celebracions, així

com d’un claustre cobert. I en el seu entorn més pròxim es pot visitar diferents indrets

que van veure néixer, créixer i viure experiències a un petit infant conegut amb el nom

de Josep. Un dels espais més recomanables de ser visitats dins de la casa és el museu

que hi ha sobre el nostre patró, i que vam poder visitar amb un guia excepcional, com va

ser el pare provincial, l’Eduard Pini.

Durant el transcurs d’aquesta convivència, vam poder parlar i escoltar, sembrar i recollir,

amb l’experiència viscuda a Grècia en primera persona per part de la nostra companya

Sara Camps, la qual va anar a conèixer sobre el territori la problemàtica de centenars de

refugiats, i en especial el seu dia a dia. Experiència que va servir per adonar-nos que des

d’aquí, també podem conscienciar la gent que ens envolta, de la situació real que viuen

aquelles famílies, i que hi podem fer molt més del que ens pensem. De fet, a nivell

institucional s’està organitzant un pla estratègic per seguir els passos que va iniciar en

el seu dia Sant Josep Calassanç amb els infants més desvalguts i necessitats de rebre

una bona educació. Sobre aquest fet cal remarcar que en breu rebrem tots plegats més

informació al respecte.

Vam re�exionar amb l’Ernest Botargues sobre l’Acció Social a les escoles, com la

treballem, com l’encarem i què fem en aquest camp. I la conclusió a què vam arribar

cadascun de nosaltres, és que en cada escola fem moltes més accions de caire solidari i

d’ajuda social amb el nostre entorn de les que realment ens pensem que fem. Aquest



fet ens ha de fer sentir orgullosos i molt animats a seguir endavant tot fent accions

petites, que en el còmput general, a nivell d’Institució, ens identi�quen com un ens

solidari, compromès amb la societat i la realitat que envolta cada escola i cada ciutat on

som presents.

No podem oblidar-nos del lleure, dels grups del Mou-te. La Carlota Ramos ens va

continuar animant a tirar endavant aquests grups d’associacionisme juvenil tan

identi�cats en les nostres escoles i que tan bona feina porten fent durant els darrers

anys. Enguany, l’Aplec del Mou-te l’organitza l’EP de Terrassa el proper diumenge 2

d’abril sota el lema Teixim, tal i com no podia ser d’una altra manera en aquella població

vallesana.

En de�nitiva, van ser tres dies que vam apro�tar per continuar sumant. SUMMEM,

sumem i creiem que aquestes trobades que serveixen per fer xarxa entre les diferents

escoles ens ajuden a créixer, a avaluar-nos, a tirar endavant el projecte institucional, a

continuar formant persones de bé, ja que com deia aquell, “La pastoral és la docència, i

la docència és la pastoral de l’Escola Pia”, i hem de saber utilitzar-la a nivell intern i

extern per poder canviar a � de bé la realitat que ens envolta, que moltes vegades no

ens acaba de convèncer. Van ser uns dies fantàstics de convivència, on tots vam

ensenyar i aprendre dels altres, on ens vam poder mirar el melic i saber on som

realment. I sabeu quina conclusió en trec? Que estem bé, molt bé, i això m’agrada, però

cal continuar mirant el present i el futur amb entusiasme i sense defallir, que el trajecte

serà llarg i cal que SUMMEM.



Així doncs, només em queda agrair al Pare Provincial, al Secretari General, a tots els

membres de l’equip de Govern i als Directors Gerents, la possibilitat que ens van donar

per poder compartir aquesta experiència tan i tan enriquidora, en un ambient familiar,

uns companys i companyes meravellosos i un entorn, Peralta de la Sal, que us

recomano que visiteu amb els alumnes de les vostres escoles.

I �nalment seria injust per part nostra no agrair de forma especial el tracte rebut pels

responsables i els Pares Escolapis que viuen diàriament a la casa.

Gràcies, i us desitjo un feliç any calassanci a tots i a totes.

Dani Valls i Ricart

Coordinador Pastoral de l’EP Balaguer
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Visitem el SUMMEM abans de l’inici dels

Itineraris del 3r trimestre

Durant aquest mes de març 5 escoles han organitzat visites per tal de compartir

l’aplicació dels Itineraris d’Aprenentatge del SUMMEM amb companys i companyes

d’altres escoles.

El dia 14 varem visitar les aules de 5è i 6è de Caldes, el dia 20, 1r i 2n d’ESO de Sitges,

l’endemà 21 de març, 6è de Calella, el dia 28, P5 i 1r de Primària de Luz Casanova, i vam

acabar la ronda el passat dijous 30 de març amb la visita del pilotatge de 1r d’ESO de

Sabadell.

Totes les visites van servir per poder conèixer de primera mà com s’estan aplicant ja els

Itineraris en diferents cursos i etapes. Els mestres van tenir

temps per compartir els neguits i els dubtes, sobretot d’aquells que estan a punt

d’iniciar, durant aquest 3r

trimestre, l’aplicació dels Itineraris d’Aprenentatge.

Uns 70 mestres han participat en les diferents visites i han pogut compartir i aprendre

dels companys que ja estan duent a terme a l’aula el SUMMEM. És aquest aprenentatge
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entre iguals una de les claus per a l’èxit de la implantació de projecte SUMMEM.
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Xarxes socials, fotos, etiquetatges…

Us heu trobat mai que algú us digui: – Què tal, com va anar la calçotada de diumenge? I

que et quedi la cara de pasta de moniato perquè no tens ni idea de perquè aquella

persona sap que vas anar a una calçotada diumenge. I hi ha alguna cosa que et molesta

però no saps ben bé de�nir què és el que et molesta,… i no perquè sigui res que hagis

d’amagar o que haguessis dit que estaves en un altre lloc, no, simplement perquè

aquesta activitat forma part de la teva esfera íntima i personal i no tenies pensat

d’explicar-li a aquesta persona el que vas fer diumenge. Mentrestant la teva cara va

canviant i re�ecteix la incomprensió i el teu interlocutor et diu: – Sí, que X persona va

penjar una foto a Facebook i et va etiquetar. I llavors ja entens com ha sabut on eres

diumenge.

Alça! Les xarxes socials! Però, no serà que algú ens digui que deixem de fer-les servir,

no? I és clar que no! Fer-les servir com hauríem de fer amb tot, amb sentit comú. Oi que
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a una metròpoli no deixaràs la porta de casa teva oberta per a què tothom hi pugui

accedir i fer el tafaner?

Bé, doncs seguint amb l’exemple de la calçotada, ara podem pensar a la inversa i mirar

de no ser nosaltres els que envaïm l’esfera íntima i personal dels altres. I començant

pels de casa. Heu pensat mai que potser als vostres �ll@s no els agradarà trobar

penjades depèn de quines fotos de quan eren bebès o infants que a vosaltres us poden

agradar molt i portar molts bons records però potser no cal compartir amb totes les

persones que poden accedir a les imatges que penges a la xarxa social de torn?

Potser el dia que busquin feina no els ve de gust que el seu possible cap vegi aquestes

imatges igual que han de ser conscients que les de dissabte passat a la sortida de la

discoteca a les 6am potser tampoc no els afavorirà massa a la consecució del lloc de

feina… així que, ajudem-los i prediquem amb l’exemple, no pengem imatges que no

penjaríem a la plaça del poble.

Annabelle Ruiz

Departament jurídic
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