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Les nostres escoles, espais d’acollida i d’integració
i de pau, d’aquella pau que brolla de la justícia

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació per a les Escoles Parroquials de
l'Arquebisbat de Barcelona (FEP) és una satisfacció presentar la Memòria 2017 corresponent a
l’acció que hem dut a terme durant el curs escolar 2017-2018. A través d’aquest exercici de
transparència tenint l’oportunitat de mostrar, curs rere curs i més enllà de les dades, l’essència de
la nostra missió: La promoció d’una educació integral adreçada als infants i joves d’acord amb una
concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, tot preparant-los per participar activament en
la transformació i la millora de la societat.

Iniciarem el curs escolar 2017-2018 colpits i trasbalsats pels tristos fets viscuts a l’agost, a la
nostra meravellosa ciutat de Barcelona i a Cambrils. En aquest sentit refermàrem el nostre
compromís educatiu de ser i de fer de les nostres escoles espais d’acollida i d’integració i de
pau, d’aquella pau que brolla de la justícia. Aquesta és la nostra resposta a la violència. I en
aquells dies pregàrem per les víctimes, les seves famílies i amics. I per tots nosaltres.

També aprofitem per tornar a manifestar la necessitat de no caure en la rutina, aliada de
l'estancament. Certament en els temps que ens toca viure cal no defallir, lliurar-nos al nostre
servei educatiu amb il·lusió; els nostres alumnes ho necessiten i llurs famílies ho esperen.
I, com a escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona, ho hem de poder fer visquem en les
nostres comunitats educatives els valors de l’Evangeli, convençuts que l’estil de vida de Jesús de
Natzaret ens mostra el camí per interpretar en cada moment els signes dels temps.
Durant aquest curs 2017-2018 divuit han estat les escoles aplegades entorn a aquesta Fundació
que es distribueixen en el territori de la següent manera:
Escoles d’educació infantil
Escola d’Educació Infantil El Petit Santa Maria (barri de la Pau a Barcelona)
Escoles d’educació infantil i primària
Col·legi Sant Josep Oriol (barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample a Barcelona)
Escola Mare de Déu de la Salut (barri de la Salut a Badalona)
Escoles d’educació infantil, primària i ESO
Col·legi Mare Alfonsa Cavin (barri de Ciutat Meridiana a Barcelona)
Col·legi Sant Ramon Nonat (barri de Sant Ramon a Barcelona)
Escola Sant Medir (barri de Sants a Barcelona)
Col·legi Santíssima Trinitat (barri de Trinitat Vella a Barcelona)
Escola Bon Pastor (barri del Bon Pastor a Barcelona)
Escola Mare de Déu del Roser Les Planes (barri de les Planes a Barcelona)
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Escoles d’educació infantil, primària, ESO, cicles formatives i/o Batxillerat
Col·legi Tecla Sala (barri del centre a l’Hospitalet de Llobregat)
Escola Sant Jaume de la FEP (barri de la Torrassa a l’Hospitalet de Llobregat)
Col·legi Santa Teresa de Lisieux (barri de les Corts a Barcelona)
Escola l’Esperança (barri de Baró de Viver a Barcelona)
Escoles d’educació especial
Escola d'Aprenents (barri de Sant Genís dels Agudells a Barcelona)
Escola Especialitzada La Sagrera (districte 22@ a Barcelona)
Escola d’Educació Especial Nostra Senyora de Montserrat (barri de la Marina de Port a
Barcelona)
Escola d’Educació Especial Mare de Déu de Montserrat ( barri del Guinardó a Barcelona)
Escola Professional Mare de Déu de Montserrat ( barri del Camp de l’Arpa del Clot a Barcelona)

A més a més d’aquests 18 centres, la FEP presta un servei d’assessorament econòmic, a través
d‘un conveni col·laboració, als 5 centres actualment integrats en la Fundació per a les Escoles
Diocesanes i Parroquials del Bisbat de Terrassa.
Aquest ampli ventall representa procurar educar d’una manera integral al voltant de 6.660
alumnes. I de fer-nos responsables d’un col·lectiu de professionals, entre personal docent i
d’administració i serveis, de 644 treballadors.
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La nostra identitat

La Fundació per a les Escoles Parroquials
Per Decret de l’Eminentíssim senyor Cardenal Arquebisbe de Barcelona Doctor Narcís Jubany, de
data 8 de novembre de 1985, es va procedir a l’erecció d’una fundació canònica per reunir les
escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona, a fi de donar un servei educatiu eficient amb
fisonomia pedagògica i pastoral pròpia, dins el conjunt més ampli de l’escola cristiana, com a
fundació autònoma pública de l’Església d’aquesta Arxidiòcesi de Barcelona, amb plena
personalitat jurídica.
Amb esperit de col·laboració i servei a la societat i a l’Església del nostre país, presentem els
principis i criteris d’actuació del nostre Caràcter Propi.

L’escola parroquial
La nostra escola promou l’educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de
l’home, de la vida i del món, i els prepara per participar activament en la transformació i la millora
de la societat.
Aquesta identitat es desenvolupa amb la proposta educativa següent:
És una escola que proposa la formació integral de la persona tenint com a guia els valors
de l’Humanisme Cristià.
És una escola que ofereix, a partir del compromís de tota la comunitat educativa, una
formació sòlida intel·lectualment.
És una escola acollidora i oberta que, atenent la diversitat de l’alumnat, potencia el seu
creixement i la seva autonomia personal.
És una escola arrelada i compromesa amb el seu entorn i el seu país, fomentant la cultura
i la cohesió social.

La comunitat educativa
Aquest model d’educació exigeix que l’escola sigui una autèntica comunitat educativa en què els
diversos estaments actuïn coresponsablement.
La institució titular de l’escola (FEP) és responsable de definir el Caràcter Propi i de donar
continuïtat als principis i criteris d’actuació que se’n deriven.
Els alumnes són els primers protagonistes de la seva formació i, doncs, intervenen
activament en la vida de l’escola.
Els docents estan directament implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge ja que
són els que acompanyen els alumnes en la seva formació dins l’àmbit escolar.
El personal d’administració i serveis presta la seva col·laboració portant a terme unes
funcions totalment necessàries per al bon funcionament del centre.
Els pares, com a responsables principals de l’educació dels seus fills, participen
activament en la vida de l’escola.
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La participació en la gestió
La convicció que l’aportació de cadascú facilita el creixement personal i l’enriquiment comú ens
porta, als centres educatius, a promoure la participació de tots en un clima de confiança,
responsabilitat i llibertat.
Tot respectant el compromís de la Fundació per a les Escoles Parroquials com a entitat titular
d’acord amb les opcions exposades anteriorment, tots els membres de la Comunitat Educativa, en
funció de la seva integració i responsabilitat acceptada, comparteixen la gestió en els assumptes
del centre, tal com es contempla en les seves normes internes.
El Reglament de Règim Interior de cada escola expressa amb precisió els àmbits i nivells de
participació i defineix l’organització sota el criteri de responsabilitat compartida, d’acord amb
aquest Caràcter Propi i amb la legislació vigent.
El fet de participar activament en el desenvolupament del centre també obliga a la revisió, quan
calgui, dels objectius marcats per tal d’acomplir millor la nostra missió.
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Els objectius generals del pla anual
Durant el curs ens dotem d’uns objectius amb una doble finalitat: explicitar aquelles línies
comunes d’actuació amb la intenció d’enfortir i potenciar el treball de conjunt dels centres
educatius de la xarxa i orientar els serveis que oferim a les nostres escoles.
1. Continuar implementant les concrecions del document “Les escoles
de la FEP vers al 2020”, elaborat per cada centre, durant el curs
2015-2016, tot tenint present les orientacions expressades en la III,
IV i V jornades dels equips directius, en relació a la personalització
de l’educació, l’aprenentatge per competències i els reptes de la
crida a la conversió ecològica proposada pel Papa Francesc, en la
seva segona encíclica.

Les escoles de la FEP
vers al 2020 i els
reptes d’una
conversió ecològica

2. Vetllar per l’acció pastoral de les escoles en el sentit d’oferir la
vivència dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi,
considerant les directrius del nou pla pastoral diocesà.

Acció
pastoral

3. Impulsar l’elaboració d’un document que defineixi el Pla Pastoral de
les escoles de la FEP.

Pla
pastoral

4. Aprofundir en l’organigrama funcional de la FEP consolidant la
comissió #ecoFEP creada en el curs 2016-2017; i, en aquest curs,
impulsar el treball en xarxa de la robòtica a les escoles, com a
mandat de la V jornada dels equips directius de la FEP.i eixamplar
la tasca de la comissió TIC amb la col·laboració de la Fundació
Tr@ms.

Organigrama FEP:
#ecoFEP, robòtica i
Fundació Tr@ms

5. Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials
del nostre Arquebisbat, tot facilitant processos d’incorporació a la
nostra xarxa educativa.

Altres escoles
parroquials

6. Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball tot
evolucionant cap a “equips de millora”.

Equips i comissions

7. Organitzar una jornada educativa oberta als professionals de
l’educació especial que posi en valor el treball de les escoles
d’educació especial de la nostra Fundació.

Jornada bones
pràctiques en
educació especial

8. Planificar la “I Trobada d’educadors de les escoles FEP” per
mostrar la vitalitat de la xarxa escolar.

Trobada d’educadors
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9. Millorar la presentació i l’oferiment la nostra proposta educativa,
com a resposta global a les famílies que confien l’educació de llurs
fills i filles a les nostres escoles, tot incorporant i planificant les
eines necessàries per a la comunicació i captació d’alumnes.

Comunicació de la
proposta educativa i
captació d’alumnes

10. Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres educatius així
com assegurar la coordinació dels diferents equips i comissions de
treball i assessorar en la presa de decisions a la presidència i a la
gerència, a través de la comissió tècnica de directors.

Comissió
tècnica

11. Continuar aprofundint en la línia d’un lligam més sòlid entre el
Patronat de la FEP i l’equip de directors i directores de la nostra
xarxa educativa.

Participació
del Patronat

-6-

Memòria 2017-2018

Línies i propostes d’actuació

Objectius

Línies i propostes d’acció

Les escoles
de la FEP
vers al 2020 i
els reptes
d’una
conversió
ecològica

Desenvolupament dels objectius prioritzats per cada centre en l’adaptació del
document, “Les escoles de la FEP vers al 2020”.
Planificació de possibles línies de treball en xarxa en relació amb la
personalització de l’educació i l’aprenentatge per competències, a partir de les
anteriors concrecions.
Divulgació dels continguts a les comunitats educatives de la segona encíclica,
del Papa Francesc, i animació a la concreció d’accions educatives
encaminades a la crida a la conversió ecològica que proclama aquesta
encíclica.
Consolidació l’actuació de la comissió #ecoFEP a la xarxa escolar i difusió de
les seves actuacions.
Recopilació de les bones pràctiques presentades a la V trobada d’equips
directius, “Som el que fem”, i difusió als equips docents dels centres.

Acció Aprofundiment en els vincles amb les parròquies tot considerant les
pastoral orientacions recollides en el document sobre la relació Escola-Parròquia.
Coordinació entre els diferents equips de pastoral de la xarxa i millora en la
formació específica d’aquests equips.
Aprofitament de la intranet FEP per difondre les diferents activitats
desenvolupades pels centres en l’àmbit de la pastoral i també per presentar
recursos i propostes de treball.
Elaboració d’un document-base que orienti l’acció pastorals de les escoles de
la nostra xarxa, tot recollim les aportacions presentades al Nou Pla Pastoral de
l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Organigrama
FEP:
#ecoFEP,
robòtica i
Fundació
Tr@ms

Consolidació de la comissió d’educació ambiental, #ecoFEP.
Coordinació de les escoles en relació al treball a les aules de la robòtica.
Col·laboració amb la Fundació Tr@ms per a la millora en les escoles de la
utilització de les TIC i de la innovació educativa.

Altres escoles Afavoriment de relacions institucionals amb la resta d’escoles parroquials de
parroquials l’Arquebisbat de Barcelona no incorporades a la nostra xarxa.
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Equips i Desenvolupament, en la vida dels centres, de la proposta d’objectius i
comissions d’accions projectades per les comissions de treball.
de treball
Comissió
pedagògica i
formativa

Comissió
pastoral

Comissió
TIC

•

Oferir un curs durant el primer trimestre adreçat únicament als que es
vulguin presentar a les proves. L’1 de setembre enviarem la proposta :
seu, calendari i horaris.

•

Oferir en el segon trimestre cursos AICLE a partir de les necessitats
detectades en el primer trimestre.

•

Oferir una formació específica en col·laboració amb “Escoles per l’Èxit”.

•

Formar-nos en l’avaluació per competències i impulsar amb Clickedu
formacions per etapes educatives.

•

Organitzar i dinamitzar la III Trobada de professorat de la FEP a
Montserrat amb l’objectiu de continuar el treball de reflexió,
convivència, silenci , anar coneixent els equips de pastoral i professorat
de les escoles i així anar implicant els nostres equips en la tasca de
l’evangelització. Dates previstes: divendres 3 novembre i dissabte 4
novembre.

•

Organitzar les trobades i/o jornades de formació i per a compartir
experiències. Sessions molt importants per mantenir el clima de
confiança, de respecte i de col·laboració que s’ha aconseguit fins ara.

•

Organitzar les Jornades de formació i reflexió per els equips de
pastoral. Dies: 2-3-4-5 juliol 2018.

•

Promoure trobades entre les escoles i fer activitats conjuntament
(Trobades de l’ESO organitzades per la delegació de Joventut..).

•

Anar animant i acompanyant les escoles que vulguin organitzar l’anada
a Montserrat a peu així com les convivències amb els alumnes de
l’ESO i Batxillerat.

•

Seguir vetllant pel compromís assumit per les escoles d’anar fent camí
en la relació escola - Parròquia.

•

Estar atents i sensibles a les demandes dels equips de pastoral i
intentar donar les respostes pertinents.

•

Línies formatives ofertes des de la comissió TIC de la FEP pel conjunt
d’escoles del nostre col·lectiu:
✓
Potenciar l’ús del Clickedu / Superestructura en les escoles.
✓
Jornada d’intercanvi d’experiències de Robòtica.
✓
Eines web 2.0 (Google Drive, eines de presentació (Prezi,
Slideshare...), de treball de mapes conceptuals (Freemind), eines
que permeten generar als docents continguts digitals propis ....)
✓
Xarxes Socials. Potencialitats de les mateixes tant a nivell
acadèmic com institucional (imatge, difusió, comunicació amb
comunitat educativa....).
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Comissió
educació
especial

Comissió
#ecoFEP

•

Millorar el desenvolupament de la superestructura de la FEP oferta per
la plataforma Clickedu i potenciar el seu ús.

•

Dinamitzar la pàgina web de la FEP a partir dels recursos generats en
les nostres escoles.

•

Estar atents a les ofertes de continguts curriculars digitals de les
diferents editorials i donar la informació adient al conjunt de les nostres
escoles.

•

Valorar les noves propostes metodològiques, tecnològiques i l’evolució
de les TIC i els continguts didàctics digitals per donar la informació i fer
les propostes oportunes a les nostres escoles.

•

Durant el primer trimestre del curs escolar realitzar la Jornada
“Construint futur”, de bones pràctiques en educació especial, al
CaixaForum de Barcelona.

•

Posar en acció, és a dir, elaborar els plans específics que es
fonamenten en el document “Les Escoles d’EE de la FEP vers el 2020:
de la Visió a l’Acció”, elaborat el curs 2016-2017

•

Analitzar i estar amatents a la concreció i posada en acció del nou
Decret de sistema inclusiu, inspirat en el document “De l’escola
inclusiva al sistema inclusiu”.

•

Creació d’aparellaments d’intercanvi d’espais sostenibles a les
escoles.

•

Disseny de celebració del DIA DE LA TERRA amb escoles FEP.

•

Creació de campanya de comunicació a partir de la creació d’un
vídeo.

•

Creació d’una microxarxa de gestió del soroll i ones EM.

•

Recerca d’idoneïtat i propostes per substituir aixetes i llums i
redacció d’un plec de condicions per empreses contractades per la
FEP (menjador).

•

Redacció del decàleg sostenible que ha de complir una bona
escola FEP. Organització d’un EDCAMP sostenible.

Jornada Organització d’una jornada de bones pràctiques, en educació especial, on
educació posar en valor el treball que desenvolupen les escoles especialitzades en
especial general, però les nostres en particular, davant de la societat.
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Trobada Organització de la “I Trobaba d’educadors de les escoles FEP” per presentar
d’educadors la vitalitat del projecte educatiu de la nostra xarxa escolar.

Comunicació Treball més coordinat de continuïtat dels processos educatius dels nostres
de la proposta centres.
educativa i
captació
d’alumnes Treball conjunt amb l’equip d’assessorament de l’empresa Integral, en
determinades escoles, en relació amb la campanya de comunicació i de
captació d’alumnes.
Comissió Desenvolupament d’una estratègia encaminada a l’ajuda a la millora en la
tècnica gestió interna dels nostres centres educatius.
Planificació de les sessions de l’equip de directors i seguiment de la resta
d’equips.
Elaboració de la proposta de VI Trobada dels equips directius de la FEP.
Planificació de la I Trobada d’educadors de les escoles FEP.

Participació Presència més continuada dels membres del Patronat en la vida dels centres i
del Patronat en el contacte amb els directors i els seus equips directius.
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Organització de la xarxa escolar
En els darrers cursos ens hem dotat d’una organització que intenta donar la millor resposta
possible a l’autèntica raó de ser de la Fundació: el servei a les nostres escoles.
La coresponsabilitat en l’acció s’ha plasmat en la implicació, des de la generositat i el sentit de
servei, tant de les persones que venen ocupant-se de les àrees de serveis a les escoles, a la seu
central de la Fundació, com a del conjunt de directors i directores dels nostres centres que amb
d’altres professionals del nostre col·lectiu han garantit el treball de les diferent comissions
creades.
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Àrees de treball
Recursos humans
Aquesta àrea està constituïda pel Yulmer Gallo Valverde, el David Hernández Saltó i l’Antoni
Rodríguez Arribas, aquest últim com a responsable.
✓

L’àmbit jurídic dota d’assessorament intern els centres en els diferents àmbits legals, garantint
l’adequació i el compliment de la normativa legal vigent especialment en matèria civil, laboral,
fiscal i administrativa.

✓

En especial en l`àmbit laboral, és dóna coherència i unitat, en la gestió, en els criteris de
contractació, en l’estructura salarial, en els models laborals i en la relació amb els diferents
organismes públics (Tresoreria General Seguretat Social, Institut Nacional Seguretat Social, el
Departament d’Ensenyament, Agència Tributària, etc... ) i privats.
S’han revisat els processos d’arxiu documental, per complir amb la normativa en protecció de
dades i el lliurament de la documentació a cada centre: gestió telemàtica de caràcter laboral
(rebuts oficial de salari, contractes), la unificació dels pagaments de les assegurances socials i de
l’agència tributària, facilitant els tràmits, millorant i economitzant l’operativa mensual entre
l’administració, els centres i els serveis centrals.
S’ha implantat el 2017 la cotització dels treballadors a través de Sistema de Liquidació Directa
(SILTRA) de la TGSS de la part concertada, s’ha continuat amb els de la part concertada, i s’ha
continuat amb la integració dels diferents sistemes de comunicació amb l’administració, Sistema
RED, Sistema Delt@, Sistema Contrat@, Sistema Cret@, G. Concert, notificacions electròniques
de l’agencia tributària i NOTESS de la Seguretat Social, etc... En especial i respecte els empleats
de la part concertada, s’ha integrat la funcionalitat mensual que venia efectuant el D.
Ensenyament i s’ha articulat la comunicació en mòduls específics definits per la mateixa
administració educativa.
S’ha continuat amb èxit amb la implementació del programari de gestió laboral, col·laborant
continuadament amb millores del programa, donant resposta al sector de l’ensenyament
concertat i a les seves necessitats que neixen del tractament legal que l’administració educativa
realitza del personal docent qüestió que comporta particularitats en les repercussions laborals,
fiscals i a les administracions competents (TGSS, INSS, AEAT, OTG, etc...). Aquesta operativa
ens aporta importants beneficis generals, funcionals, de fiabilitat, seguretat, economitzant
esforços amb les direccions, administracions i àrees relacionades i disposant de la informació per
al seu anàlisi i presa de decisions.
S’ha continuat sensibilitzant en la necessitat de la informació, formació i seguiment en matèria de
prevenció de riscos laborals, control de l’absentisme laboral, adequant les necessitats funcionals
a les de personal i iniciant un document marc de protocol d’assetjament laboral.

✓

En l’àmbit dels recursos humans s’han realitzat formacions periòdiques de les direccions i
administracions mitjançant sessions monogràfiques o d’actualització. Sensibilitzant i adaptant-se
el nou Reglament de Protecció de Dades. Alhora s’està aprofundint en la unificació dels criteris
de promoció, selecció i integració del personal, creant i dissenyant la implantació d’una borsa de
treball interna i externa.

✓

En l’àmbit fiscal l’assessorament s’efectua mitjançant la gestió, tramitació i seguiment dels
diferents expedients, exempcions o beneficis fiscals establerts a l’empara de la legislació vigent
amb els diferents organismes públics (Agència Tributària, Departament d’Economia i Finances,
Diputació de Barcelona, Ajuntaments...).
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Econòmica i financera
Aquesta àrea ha estat constituïda pel Ramon Segura Méndez (durant el primer trimestre) que ha
gaudit d’una reducció horària per acollir-se a la jubilació parcial, i pel Sergi López Montesinos que
s’ha incorporat enguany a aquesta àrea, per tal de complementar la resta de la jornada per la
reducció horària exposada, anteriorment. Totes dues persones s’han responsabilitzat del seguiment
dels processos i de les comptabilitats de les escoles, amb el recolzament i assessorament extern
de Barcelona Advocats associats (BAa) mitjançant la persona d’en Jordi Medina Monné, aquest
darrer com a responsable de l’àrea.
Durant el curs han estat convocades 2 trobades de caràcter formatiu-informatiu amb tots els
administradors dels nostres centres.

Secretaria i comunicació
Aquesta àrea ha estat constituïda per l’Antoni Chanivet Marselles i la Maite Méndez Calmet, aquesta
última com a responsable de l’àrea.
Des d’aquesta àrea es realitza tota la feina corresponent a la secretaria, arxiu documental, atenció
telefònica, el control de correspondència (entrada i sortida), missatgeria, control de correus
electrònics tant de part dels proveïdors com dels centres, confecció de cartes, elaboració de les
carpetes documentals per a les diferents reunions de Patronat i comissions de treball creades,
elaboració de l’edició de la memòria anual, confecció de cartes i documents de diferents tipus,
confecció de diverses taules estadístiques, control de matriculació i actualitzacions de la plana
web de la Fundació.
Durant aquest curs, des de l’àrea de comunicació, s’ha consolidat definitivament l’elaboració
quinzenal d’un butlletí de comunicació adreçat a totes les comunitats educatives dels nostres
centres que com els seu nom indica, “En xarxa”, és una eina de comunicació amb la clara intenció
de construir xarxa relacional.
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Comissions i equips de treball
Comissió de Pastoral
Membres de la comissió











Mn Enric Termes, rector de la Parròquia Sant Josep Oriol de Barcelona
Mn Josep Mª Romaguera, rector de la Parròquia Sta Eulàlia de Mèrida de l’Hospitalet
Emília Caba, coordinadora pastoral de l’escola La Sagrera
Cristina Domènech, coordinadora pastoral de l’escola Sant Josep Oriol
Eduard Vidal Terrés, director de l'escola Sant Ramon Nonat
Reyes Linares, coordinadora pastoral de l'escola Sant Ramon Nonat
Victor Villanueva, de l’equip de pastoral de l’escola Mare de Déu de la Salut
Mª Antonia Montesinos, directora de l’escola Mare de Déu de la Salut
Mònica Muñoz, coordinadora pastoral de l’escola Sant Jaume
Cristina Manresa, coordinadora de la comissió pastoral de la FEP

Objectius del curs
1.

Organitzar i dinamitzar la III Trobada de professorat de la FEP a Montserrat amb l’objectiu
de continuar el treball de reflexió, convivència, silenci , anar coneixent els equips de pastoral i
professorat de les escoles i així anar implicant els nostres equips en la tasca de
l’evangelització. Dates previstes: divendres 3 novembre i dissabte 4 novembre.

2.

Organitzar les trobades i/o jornades de formació i per a compartir experiències. Sessions
molt importants per mantenir el clima de confiança, de respecte i de col·laboració que s’ha
aconseguit fins ara.

3.

Organitzar les Jornades de formació i reflexió per els equips de pastoral. Dies 2-3- 4 i 5
juliol 2018.

4.

Promoure trobades entre les escoles i fer activitats conjuntament (Trobades de l’ESO
organitzades per la delegació de Joventut..).

5.

Anar animant i acompanyant les escoles que vulguin organitzar l’anada a Montserrat a
peu.. així com les convivències amb els alumnes de l’ESO i batxillerat.

6.

Seguir vetllant pel compromís assumit per les escoles d’anar fent camí en la relació escola
- Parròquia.

7.

Estar atents i sensibles a les demandes dels equips de pastoral i intentar donar les
respostes pertinents.

Valoració dels objectius i de la comissió
•

Trobades de formació: S’han organitzat tres trobades al llarg del curs. Totes elles molt bé
valorades i amb un tema comú que és aprofundir en la nostre tasca com acompanyants a
nivell personal i espiritual dels nostres infants i joves. La sessió organitzada, com és
costum a Martí Codolar, va tenir un objectiu afegit que va ser iniciar un treball conjunt amb
els coordinadors/es de la comissió de l’EcoFEP de les escoles i els directors i directores.
Ens va acompanyar aquesta vegada Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de l’Arquebisbat
de Barcelona.
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•

Curs de formació de l’estiu: Hi van participar 20 professors/es. Títol: “Fem créixer des de
l’acompanyament, l’afecte i el silenci a la llum de Jesús” amb l’objectiu d’anar concretant la
línia pastoral de les nostres escoles, d’analitzar la nostra realitat, les nostres fortaleses, les
nostres febleses i les nostres oportunitats, de conèixer diferents formes d’acompanyar en
el pla espiritual i emocional. El curs va ser molt ben valorat, els formadors molt competents
i la demanda dels assistents és seguir oferint formacions i jornades.

•

S’han organitzat dues pujades a Montserrat, una el mes d’octubre i una altra el mes de
juny. A la primera, van assistir les escoles: Sant Jaume, Sta Teresa Lisieux i Sant Ramón i
a la segona, l’escola Bon Pastor. L’objectiu és fer una experiència de caminar junts
superant les dificultats i l’ acollida per part d’un monjo que ens comenta la seva vida, el
sentit de la vida religiosa... A la segona va participar l’escola Bon Pastor. La valoració
sempre molt positiva. Destacaríem que l’anada a Montserrat de les tres escoles el mes
d’octubre és el 3r any que es duu a terme i ha afavorit el coneixement dels alumnes i del
professorat.

•

III Trobada de professorat de la FEP a Montserrat. Amb el lema “SEGUIM CAMINANT”
un grup de 46 professors/es vam participar en aquesta trobada els dies 3 i 4 de novembre.
Alguns professors/es van poder arribar a Montserrat al llarg de la tarda, es va crear, com
sempre, un ambient molt agradable, ple d’il·lusió per retrobar-nos, valorant molt l’esforç per
poder organitzar aquesta Trobada. Vam visitar el Museu dissabte al matí i divendres
després d’assistir a “Vespres” i sopar vam fer una activitat de presentació i una activitat de
pregària-silenci molt intensa, participativa i valorada. Creiem que en aquest moment no és
necessari fer activitats culturals (visita Museu..) . Hem d’aprofitar més el temps per treball
personal i en grup. Hem donat un pas endavant molt important. La gent “busca”.. busca
espais personals per trobar-se, cercar.. Experiència molt gratificant. El curs vinent
Trobada de professorat els dies 28 i 29 de setembre 2018.

•

Jornada de convivència amb alumnes 4t ESO. Aquest curs hem organitzat aquesta
jornada amb alumnes de 4 escoles (Tecla Sala, Sant Ramon Nonat, L’Esperança i Bon
Pastor) a Martí Codolar. El formador i acompanyant de la jornada va ser el S. Juanjo
Fernández Sola. Un seguit d’activitats i reflexions amenes i dinàmiques van fer que els
alumnes participessin i ens animessin a seguir organitzant jornades com aquestes.

•

Un any més s’ha constatat el clima de col·laboració, de motivació i d’implicació dels
equips de pastoral de les diferents escoles i com a poc a poc els equips de pastoral van
tenint presència en la vida de les escoles. És una tasca no fàcil però que va aconseguint
resultats. Pensem que s’ha de fer un esforç en plantejar als equips directius i a les
dinàmiques dels claustres sessions de formació-reflexió com les que els coordinadors/es
de pastoral participen. És una demanda dels coordinadors/es recurrent després de cada
sessió.
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Actuacions durant el curs
DATA

ACTUACIÓ

FORMADOR/A

Divendres 3 i dissabte 4 III Trobada de professorat de la Comissió de Pastoral de la
novembre 2017 FEP a Montserrat.
FEP.
Tema: “Seguim caminant”
Jornada de reflexió, silenci,
convivència..

Dimecres 29 Trobada de coordinadors/es de
novembre 2017 Pastoral.
Tema:“Acompanyar
per
aprendre i créixer junts” a
l’escola La Esperança

Formadora:
Sra. Doro Carbó, cap de
pastoral de l’escola Marillac
i cap de pastoral de la
Fundació Vicenciana.

Dimecres 7 Trobada coordinadors/es de
març 2018 pastoral.
Tema:
“L’acompanyament
personal
i
espiritual
als
adolescents”
a
l’escola
Aprenents.

Formador:
Sr. Joaquim Fernández
Díaz, cap de Pastoral
Jesuïtes Casp.

Dimecres 18 Trobada d’alumnes 3r – 4t ESO Formador:
abril 2018 escoles de la FEP.
Juanjo Fernández Solà,
Tema: “Creixem” a Martí col·laborador de la FECC.
Codolar.
Jornada
de
reflexió
i
convivència.

Dimarts 22 Trobada
coordinadors/es
maig 2018 pastoral, ECOFEP, directors/es.
Tema: “Canviar el consum, per
canviar la vida:una proposta
educativa i pastoral” a Martí
Codolar.

Formador:
Sr
Carles
Armengol,
sotspresident
de
la
Fundació per a les Escoles
Parroquials de l’Arquebisbat
de Barcelona.

Curs
de
formació:
“Fem
2-3-4-5 créixer..des
de
Juliol 2018 l’acompanyament, l’afecte i el
silenci a la llum de Jesús”

Formadors:
Anna M. Agustí, Carmina
Mas, Toni Montilla i Lluís
Sierra
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Propostes d’objectius per al curs 2018-2019
1. Organitzar i dinamitzar la IV Trobada de professorat de la FEP a Montserrat amb l’objectiu de
continuar el treball de reflexió, convivència, silenci , anar consolidant els equips de pastoral i
professorat de les escoles i anar implicant els nostres equips en la tasca de l’evangelització.
Dates divendres 28 setembre i dissabte 29 setembre.
2. Organitzar les trobades i/o jornades de formació i per a compartir experiències. Sessions molt
importants per mantenir el clima de confiança, de respecte i de col·laboració que s’ha
aconseguit fins ara.
3. Organitzar les jornades de formació per als equips de pastoral a l’estiu.
4. Organitzar la Jornada per als alumnes de l’ESO i valorar la possibilitat d’iniciar alguna sessió
per als alumnes de batxillerat.
5. Seguir animant i acompanyant les escoles que vulguin organitzar l’anada a Montserrat a peu
així com les convivències amb els alumnes de l’ESO i batxillerat.
6. Els projectes pastorals de les escoles. Seguir el treball iniciat a la Jornada de Martí Codolar
envers “Canviar el consum, per canviar la vida.”
7. Valorar i aprofundir en la possibilitat de fer una proposta com a escoles de la FEP als alumnes
de batxillerat de cara l’estiu, camp de treball, Taizé, etc.
8. Vetllar pel compromís assumit per les escoles d’anar fent camí en la relació Escola Parròquia.
9. Estar atents i sensibles a les demandes dels equips de pastoral i intentar donar les respostes
pertinents.
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Comissió pedagògica
Membres de la comissió







Anna Garrofer, directora a La Sagrera
Joan Picart, director a Sant Medir
Aurelia Miñambres, directora a Santíssima Trinitat
M Àngels Fernández, directora a Sant Josep Oriol
Jésica Hernández, directora a El Petit Santa Maria
Sònia Esteve, directora a Sant Jaume i coordinadora de la comissió

Objectius del curs
1. Continuar amb les reunions de caps d’estudis de Primària i Secundària i coordinadors
d’Infantil.
2. Consolidar una xarxa de comunicació pedagògica de temes comuns entre les persones
responsables de cada escola.

3. Recollir les aportacions dels mestres i professors de les nostres escoles per al disseny de la
segona part de la jornada #somFEP, que consistirà en un catàleg de tallers al voltant de
diferents centres d’interès per promoure intercanvi d’experiències i fomentar el coneixement
d’altres realitats amb les que compartim Fundació.
Actuacions durant el curs
REUNIONS d’EQUIPS
•

Psicopedagogs: dimarts 6 de març, a les 9 del matí, a Tecla Sala. Trobada conjunta entre
els psicopedagogs i la comissió d’educació especial.

•

Primària: dimarts 13 de febrer, a Santa Teresa, a les 9.15h

•

ESO: dimarts 20 de febrer, a Sant Jaume, a les 9.15h

•

Infantil: dimarts 6 de març a Bon Pastor a les 9.15h

Contingut de les trobades:
•
•
•
•

Presentació de temàtiques més demandades
Distribuir els tallers que s’han de preparar a cada comissió (per etapes)
Elaboració de la fitxa del taller
Establir calendari del 3r trimestre
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ENTUSIAMAT
Dia: 15 de maig de 2018
Lloc: Seu de la Fundació d’escoles parroquials
Motiu: Intercanvi d’impressions del mètode EntusiasMat
•

Valoració del procés d’implementació del projecte.

•

Recollida de dificultats/ necessitats no resoltes

•

Traslladar als responsables del projecte
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Comissió TIC
Membres de la comissió
Aquesta comissió ha estat constituïda pel director Armando López de Santa Teresa de Liseux i els
següents professionals de les nostres escoles: Francesc Nebot de Bon Pastor, Jordi Alcón de
Sant Medir, Santi Vílchez de Tecla Sala, Victòria Benítez EE Mare de Déu de Montserrat, Joel
Miró EE Mare de Déu de Montserrat FP, Jordi Ferrer de Sant Ramon Nonat i Oscar Agut de
Santíssima Trinitat, com a coordinador de la comissió. Cal destacar la implicació i l’esforç dedicat
per part de l’Isidoro Torrescusa, gerent de la FEP, en moltes de les tasques i gestions
desenvolupades per la comissió al llarg del curs.
Objectius del curs
Els objectius de treball, fixats pels membres de la comissió en la primera reunió de curs, van ser:
1. Donar continuïtat a les sessions formatives sobre les potencialitats i aplicacions de la
plataforma Clickedu. Aquestes jornades les haurien de continuar realitzant personal de les
nostres escoles amb coneixements acreditats.
2. Millorar el desenvolupament de la superestructura de la FEP oferta per la plataforma Clickedu
i potenciar el seu ús (configurant i dinamitzant la comunicació entre el personal de les escoles,
comissions....).
3. Dinamitzar la pàgina web de la FEP a partir dels recursos generats en les nostres escoles.
4. Proporcionar a les escoles orientacions per l’adquisició d’equipament, software i altres
aplicacions.
5. Estar atents a les ofertes de continguts curriculars digitals de les diferents editorials i donar la
informació adient al conjunt de les nostres escoles.
6. Valorar les noves propostes tecnològiques i l’evolució de les TIC i els continguts didàctics
digitals per donar la informació i fer les propostes oportunes a les nostres escoles.
Línies i criteris d’actuació durant el curs
•

La comissió ha de ser un espai de reflexió que permeti proporcionar al conjunt de les
escoles les novetats, tendències i línies a seguir pel que fa referència a les TIC (i també a
les TAC). Vetllarà per informar sobre aquells aspectes que poden aportar valor afegit al
conjunt de les nostres escoles (aplicacions, continguts digitals, plataformes educatives,
equipament tècnic...).

•

La comissió ha de ser facilitadora de formació. En aquest sentit donarem continuïtat a les
actuacions engegades els cursos anteriors i oferirem al conjunt de les escoles accions
formatives que els ajudin en els seus processos d’integració de les TIC.

•

La comissió vetllarà perquè les eines i la tecnologia de la que s’han dotat les escoles del
nostre col·lectiu faciliti i potenciï el desenvolupament de la nostra xarxa escolar. La creació
d’un banc de recursos, d’un espai d’intercanvi via correus electrònics, fòrums, blocs... i
d’un “suro” amb informació d’interès relacionada amb les TIC i amb aquells aspectes
relacionats amb el treball de les altres comissions de la FEP, seran aspectes clau en
aquest sentit.
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•

La comissió estudiarà quines activitats es podrien proposar a nivell d’intercentres per
potenciar la relació entre ells i el sentit de pertinença al nostre col·lectiu d’escoles de la
FEP.

Valoració dels objectius proposats i accions dutes a terme
•

Es concreta el nivell i tipologia d’intervenció de Clickedu en el seguiment de cadascuna de
les escoles fruit de le trobades presencials dutes el curs passat. S’informa els membres de
la comissió dels diversos formats de seguiment acordats amb cada escola.

•

D’altra banda, es planifica la realització de la segona Jornada d’intercanvi d’experiències
Clickedu entre les escoles del nostre col·lectiu. Degut a diverses circumstàncies (calendari,
altres tasques a fer...) no es pot dur a terme, i es decideix que es durà a terme el primer
trimestre del curs 18-19.

•

S’ha anat revisant i actualitzant l’arbre de carpetes que ha de permetre endreçar els
recursos didàctics compartits pels professionals de les nostres escoles en la
superestructura FEP del Clickedu. S’ha revisat si les incidències detectades i comunicades
a Clickedu en relació a l’espai compartit de recursos de la superestructura han estat
solventades. La majoria han estat solventades i aquelles que no es tornen a comunicar a
Clickedu.

•

De cara al proper curs caldrà informar convenientment els claustres de les escoles de
l’existència i potencialitat d’aquesta eina, ja que s’ha constatat un cert desconeixement per
part dels mateixos. En aquest sentit, des de la comissió TIC també es valora com
necessari que hi hagi un seguiment més acurat de l’ús de la plataforma en les diferents
escoles i potenciar el seu desenvolupament, procurant que no hi hagi una excessiva
divergència entre elles.

•

Després de l’auditoria de la Fundació Trams per veure el grau d’innovació i
desenvolupament tecnològic i pedagògic feta en les escoles: Santa Teresa de Liseux, Sant
Jaume de la FEP i Tecla Sala, es dóna a conéixer a l’equip de directors la possibilitat de
realitzar aquesta auditoria si s’escau, després de la valoració positiva feta pels equips
directius de les escoles que han estat auditades.

•

S’ha ofert des de la comissió TIC al conjunt de les escoles del col·lectiu, com es fa en cada
curs escolar darrerament, una proposta en relació al maquinari i programari a adquirir per
seguir desenvolupant el 1x1 en aquelles de les nostres escoles on s’està realitzant. S’ha
dut a terme una reunió amb el proveïdor de la FEP (Pista Cero) per escoltar les seves
orientacions i propostes i prendre la decisió oportuna en relació a les propostes a fer
arribar a les escoles implicades. Hi ha més informació en els documents proporcionats per
Pista Cero i en les actes de les reunions de la comissió, que es poden trobar en l’espai de
la superestructura de la FEP del Clickedu.

•

D’altra banda, destacar que entre aquestes propostes hi és la de Microsoft EES
(Enrollement Education Solution), solució que permet llicenciar (i per tant legalitzar) els
paquets de Microsoft Office de les nostres escoles. El responsable de Pista Cero ens
informa que les escoles de la FEP que l’han adquirit, han estat pioneres en la implantació
d’aquest paquet i que s’ha fet sense incidències destacables.
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•

S’ha fet extensiva la proposta econòmica per aquelles escoles que desitgin encetar
aquesta via de normalitzar els productes Office en les nostres escoles. Recordar que en la
proposta també se’n beneficien els alumnes i les seves famílies.

•

Per últim ens fan arribar una proposta per llicenciar els antivirus que tenim en les nostres
escoles.

•

Finalment, s’han gestionat altres aspectes al llarg del curs com:


S’ha organitzat una jornada TIC de la FEP.



S’han fet arribar informacions d’interès als directors i directores de les escoles en
relació a les TIC, així com les actes de les reunions de la comissió TIC, a través de la
superestructura FEP del Clickedu.



S’ha assistit i participat a la Fira TIC organitzada per la FECC.

Propostes pel curs 2018-2019
Línies formatives ofertes des de la comissió TIC de la FEP pel conjunt d’escoles del nostre
col·lectiu:
1. Potenciar l’ús
d’experiències.

del

Clickedu/Superestructura

en

les

escoles.

Jornades

d’intercanvi

2. Jornada d’intercanvi d’experiències de Robòtica.
3. Eines web 2.0 (Google Drive, eines de presentació (Prezi, Slideshare...), de treball de mapes
conceptuals (Freemind), eines que permeten generar als docents continguts digitals propis ....)
4. Xarxes Socials. Potencialitats de les mateixes tant a nivell acadèmic com institucional (imatge,
difusió, comunicació amb comunitat educativa....).
5. Millorar el desenvolupament de la superestructura de la FEP oferta per la plataforma Clickedu
i potenciar el seu ús (recursos compartits, comunicació entre el personal de les escoles,
comissions, espai de documentació i informació....).
6. Dinamitzar la pàgina web de la FEP a partir dels recursos generats en les nostres escoles.
7. Estar atents a les ofertes de continguts curriculars digitals de les diferents editorials i donar la
informació adient al conjunt de les nostres escoles.
8. Valorar les noves propostes metodològiques, tecnològiques i l’evolució de les TIC i els
continguts didàctics digitals per donar la informació i fer les propostes oportunes a les nostres
escoles.
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Comissió educació especial
Membres de la comissió




Ignasi Garcia Clavel, president de la Fundació de les Escoles Parroquials.
Isidor Torrescusa, gerent de la Fundació de les Escoles Parroquials.
Laia Berlanga, directora de l’Escola Especial Mare de Deu de Montserrat






Marta Oliver, directora de l’Escola Professional Especial Mare de Deu de Montserrat
Ferran Carreras, director de l’Escola Especial Nostra Sra de Montserrat.
Josep Dalmau, director de l’Escola d’Aprenents St Genís dels Agudells.
Ramon Fitó, ex-director de l’Escola Especial Mare de Deu de Montserrat.



Jordi Mañosas, ex-director de l’Escola Especial Professional Mare de Deu de Montserrat.



Anna Garrofé, directora de l’Escola Especialitzada La Sagrera i coordinadora de la comissió.

Objectius generals
1. Realització de la Jornada d’Educació Especial “Construïnt Futur”.
2. Estudi del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un
sistema educatiu inclusiu i de quina manera es pot veure afectada la dinàmica de les escoles
d’EE de la FEP.
3. Reflexió sobre el document “L’Educació Inclusiva”, elaborat pel Sr Josep Dalmau, director de
l’Escola d’Aprenents.

Valoració dels objectius proposats i accions dutes a terme
•

Valoració de la Jornada d’EE “Construint futur” com un èxit. La part més teòrica de la
Jornada, duta a terme per a personalitats potents del camp de l’Educació Especial, va ser
bona i molt adequada al moment de canvis en aquest camp educatiu, que s’està vivint en
aquest moment. El debat, d’alt nivell, és on es van manifestar clarament la qualitat
professional d’ambdós ponents, el Sr Climent Giné i el Sr Jaume Miró. Les experiències
pedagògiques presentades, per part dels cinc centres, escaients, en tant que donen sentit a
la tasca que realitzen els centres d’educació especials. Molt bona predisposició tan del
professorat com de l’alumnat en participar. El lloc, l’espai que ens va facilitar Caixaforum i
els costos han estat apropiats i la Gestió d’ Ânima 7 ha estat excel·lent, facilitadora en tot.

•

Davant del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc
d'un sistema educatiu inclusiu, els directors de les escoles, unànimement, mostren la seva
preocupació pel que es pugui esdevenir, en un futur, en la vigència del servei que ofereixen.
Es valorarà a principis del curs 2018-2019 la implementació del Decret en les matrícules dels
centres.

- 23 -

Memòria 2017-2018

•

Dins del marc del Decret, el Consorci d’Educació de Barcelona va proposar a la presentació
d’un Projecte CEEPSIR i va optar per un “Programa d’intervenció educativa als alumnes amb
dificultats de regulació del comportament”. A finals del curs escolar 2017-2018, encara no
s’havia rebut cap resposta.

•

Un altre motiu de preocupació ha estat la reducció de l’import de les Beques MEC que pot
afectar l’economia de les escoles, en tant que són les famílies les que hauran d’assumir la
diferència i no totes podran fer-ho. Des de les escoles s’ha gestionant la forma de pagament,
que ha estat repartir la quantitat diferencial en els deu mesos del curs escolar a totes les
persones que sol·liciten la beca.

•

Queda pendent la Reflexió sobre el document “L’Educació Inclusiva”, elaborat pel Sr Josep
Dalmau, director de l’Escola d’Aprenents.
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Comissió educació ambiental (#ecoFEP)

1a REUNIÓ ecoFEP 1718
Dimecres 22 de novembre de 2017
Assistents:
Carolina Boix (col·legi Mare Alfonsa Cavin), Adrià Martínez (Col·legi Sant Josep Oriol), Lluís Sala (col·legi Sant Ramon
Nonat), Alfredo Bahillo (col·legi Santa Teresa de Lisieux), Vanessa González (col·legi Santíssima Trinitat), Susagna Vera
(col·legi Tecla Sala), Núria Anguera (EEE de Montserrat), Teresa Mas (EEE mare de Déu de Montserrat), Andrea Ruiz
(EEE NS de Montserrat), Susana Ros (Escola d’Aprenents), Vanessa Caballero (escola especialitzada La Sagrera), Tomàs
Romero (Escola L’Esperança), Pau Forcadell (Escola M D del Roser Les Planes), Víctor Villanueva (Escola Mare de Déu
de la Salut), Jordi Pons (Escola Sant Jaume), Maria Montané (Escola Sant Medir), Oriol Jiménez (Escola Bon Pastor) i
Isidor Torrescusa (FEP). S’excusa Ignasi Garcia-Clavel (FEP)

1.

VISITA GUIADA A L’ESCOLA TECLA SALA
Com a cada trobada comencem la sessió coneixent una mica més els
espais sostenibles de l’escola que ens acull.
Després de la benvinguda per part del director de l’escola, la representant
de l’escola TECLA SALA ens mostra els contenidors que han distribuït al
llarg de tota l’escola i la unificació de colors amb uns logotips distintius que
els caracteritzen i que ells mateixos han dissenyat.
Per altra banda ens expliquen que des d’aquest curs tots els membres de
la comissió tenen una hora alliberada per treballar aquests temes a
l’escola.
Aquest curs la comissió coordinadora ha decidit arrencar amb un missatge
secret que han enviat a tots els alumnes de l’escola. Han demanat
voluntaris que vulguin ocupar el lloc d’ecodelegat, càrrec electe des de 3r
de primària a 2n de batxillerat. Un cop han estat triats han constituït la
comissió. Una de les primeres decisions és que han decidit anomenar-se
GREEN WARRIORS. Han acordat que celebraran una reunió mensual.
Actualment estan en la fase de decidir quines accions emprenen a l’escola.
A cada aula hi ha un responsable encarregat de la correcta separació dels
residus. El mateix responsable és l’encarregat de buidar el contingut dels
bujols al contenidor principal.
Per altra banda ens comuniquen que un cop a l’any celebren la setmana
del Medi Ambient.
Per acabar la visita ens ensenyen el petit hort que tenen en una de les
terrasses i on han instal·lat un sistema de rec automàtic.
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2.

ELS PROJECTES D’AQUEST CURS

Després de visitar l’escola, alumnat i professorat ens reunim a l’aula de reunions.
2.1 Primer de tot donem la benvinguda als nous representants de l’alumnat i el professorat
2.2 En una breu intervenció totes les escoles presenten els principals projectes sostenibles que emprenen aquest curs.
Ho fan en 1 minut de temps i mostrant-nos un objecte que descrigui el projecte que pretenen desenvolupar.
Aquest n’és el buidatge d’idees:
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Hort terrassa nova, silenci, contenidors de plantes, reset de la comissió, inèrcia de
l’ecoFEP, embolcalls de préstec pel professorat, ingrés a les escoles+sostenibles,
cocreació de l’hort, logo de la comissió, fruita un dia a la setmana, el pati que volem,
separació de residus, nou eskamot, reciclatge, reducció de l’alumini, senyora
carmanyola, contessostenibles, ús de les energies a l’escola, ecoauditoria, quant paper
gastem?, quant paper estalviem?, repensem les papereres, procés participatiu aula
polivalent, cocreació d’un espai comú

Prenem consciència de com hem canviat en un curs. El discurs general
de les escoles és molt diferent. La majoria de les escoles han repensat
els seus projectes, han inclòs l’alumnat en les seves comissions i els
han apoderat; han iniciat processos participatius i sobretot han
capgirat el sentit de la paraula sostenibilitat donant-li una altra
dimensió. I el que és més important, totes les escoles coincideixen en
el fet que les trobades de l’ecoFEP han esdevingut inspiradores. Fer xarxa i intercanviar experiències amb altres
escoles ha estat un autèntic motor de canvi.

3.

ELS PROJECTES DE L’ECOFEP

Un cop coneguts els projectes personals de cada una de les escoles procedim a treballar els projectes que com a
ecoFEP volem emprendre aquest curs i que van sorgir de la darrera trobada del curs passat.
Per fer-ho ens separarem alumnat i professorat. Cada col·lectiu treballarà els seus propis projectes i després els
posarem en comú tots junts novament.
Per treballar-los farem servir la dinàmica de WORLD CAFÉ.
a. Ens dividirem en tants grups com projectes hi ha
b. A cada un dels grups triem un portaveu
c. Parlem en cada un dels grups sobre el projecte i omplim la cartolina que trobarem a cada un dels llocs amb les
columnes “QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?”,”COM HO FEM”,”QUAN HO FEM”,”ON HO FEM”,”QUI HO FA”,”QUÈ CAL
FER FINS LA PROPERA TROBADA”
d. Un cop ho hem omplert tot, el dinamitzador crida “CANVI!” i tots els membres del grup excepte el portaveu
canvien de projecte.
e. El portaveu acull el nou grup, explica el que s’ha escrit fins ara i es debat amb el nou grup el que ja hi ha proposat i
s’afegeixen noves propostes construïdes a partir d’aquí.
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Aquests són els resultats obtinguts per cada un dels projectes:
Pel que fa a l’alumnat...

APARELLAMENTS SOSTENIBLES
QUÈ VOLEM
ACONSEGUIR?

COM HO FEM?

QUAN HO FEM?

ON HO FEM?

QUI HO FA?

PLANIFICACIÓ
Debatir quina direcció
poden seguir les escoles
per aconseguir un
objectiu sostenible comú

1. Diagnosticar espais
disponibles i espais que
manquen a les escoles.
És a dir detectar
necessitats

1.Diagnosi entre Nadal i
gener

El professorat
responsable de la
comissió crea l’espai al
DRIVE

Volem que escoles
properes puguin
compartir els seus
espais sostenibles amb
altres escoles que no en
disposen

2. Fer reunions per
posar en comú les idees
i els resultats de la
diagnosi

Creació d’un espai a
google drive amb el
llistat d’espais que les
escoles ofereixen, els
espais que les escoles
demanden i l’evolució
dels intercanvis

Compartir idees

2.Posada en comú a
principis del segon
trimestre
3.Actuació al 3r
trimestre

Establir reunions entre
escoles aparellades

La COMUNICACIÓ és
a càrrec de les escoles
aparellades mitjançant
els representants a
l’ecoFEP

3.Creació de la comissió
d’intercanvi entre les
escoles

Millorar la xarxa i la
relació entre escoles

QUÈ CAL FER
FINS LA
PROPERA
ECOFEP?

Planificació dels intercanvis
Diagnòsi
Creació de la comissió d’aparellaments
Triar el projecte comú per parelles

DIA DE LA TERRA
QUÈ VOLEM
ACONSEGUIR?

COM HO FEM?

QUAN HO FEM?

ON HO FEM?

QUI HO FA?

Mantenir el medi
ambient

Explicant les
conseqüències que
comporten els bons
hàbits sostenibles

Ho fem coincidir amb el
dia del medi ambient

Al carrer. En un lloc on
es puguin dur a terme
accions i ens permeti
fer-ne visualització

Totes les escoles FEP

Creant esdeveniments
que fomentin la
sostenibilitat i el
respecte al medi ambient

Una trobada amb totes
les escoles FEP

Treball en equip de totes
les escoles

En un barri on puguin
arribar totes les escoles

Fer un recorregut

QUÈ CAL FER
FINS LA
PROPERA
ECOFEP?

Plantejar els continguts i les accions que podriem fer aquell dia
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VIDEO COMUNICACIÓ
QUÈ VOLEM
ACONSEGUIR?

COM HO FEM?

QUAN HO FEM?

ON HO FEM?

QUI HO FA?

Aconseguir que les
escoles que vegin el
video ens donin un cop
de mà amb el projecte
seleccionat a comunicar

Fent un video i penjantlo a les xarxes socials

La pròxima trobada

Al proper centre on
anem

Obert a tothom qui
vulgui

Conscienciar a la gent

Sortint nosaltres
promocionant les bones
accions i explicant
quines són les males
pràctiques

Sumar més escoles a la
nostra campanya

Fent un blog i allà
penjar el video

Els representants de
l’ecoFEP

Enquestes al carrer

QUÈ CAL FER
FINS LA
PROPERA
ECOFEP?

Pensar quin projecte podem promoure a través del video

Pel que fa al professorat….

PLEC DE CONDICIONS EMPRESES FEP
(AIXETES/LLUMS)
QUÈ VOLEM
ACONSEGUIR?

COM HO FEM?

QUAN HO FEM?

ON HO FEM?

Unificar la recollida i
gestió de residus
especials: bombetes,
tóners, pantalles

Preguntar a les escoles
FEP que ja ho tenen per
a que passin els
contactes

Si no és ara… quan?

A través de la
microxarxa ecoFEP

GRATIS (si és possible)

Buscar a: Ajuntament,
Escoles+Sostenibles,
Agencia de Residus de
Catalunya

Aixetes de polsador o de
peu (mirar
funcionament)
Llums LED

QUI HO FA?

Dedicar un punt de
l’ordre del dia de la
propera sessió ecoFEP
a intercanviar idees,
noms d’empreses...

Plorant a la FEP (fent
careta de pena… ;-) )

Unificar autocars

QUÈ CAL FER
FINS LA
PROPERA
ECOFEP?
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MICROXARXA GESTIÓ DEL SOROLL
QUÈ VOLEM
ACONSEGUIR?

COM HO FEM?

QUAN HO FEM?

ON HO FEM?

QUI HO FA?

Millorar la qualitat de
vida dels nostres
alumnes i professionals
reduïnt els decibels

Aconseguir material per
reduir el soroll ordinari
a l’escola

A totes les matèries

Menjador

Comissió de professors i
comissió d’alumnes

A les hores de música,
medi, tutories… fer-ho
transversal
A l’hora de menjador

Aules

Reduïr el nivell de soroll
a les escoles

Tacs, pioltes de tennis…
Panells reductors del
soroll

Treball clustre

Tallers per alumnes i
mestres: Aprendre a
parlar i escoltar

QUÈ CAL FER
FINS LA
PROPERA
ECOFEP?

Passadissos

Entrades i sortides

ACTIVITATS
Activitat de
conscienciació
Moments de silenci
No és aprendre a callar,
sino aprendre a parlar
Pelis
Propostes dels
alumnes...

Saber on s’ha d’actuar localitzant els punts més sorollosos de l’escola
Formació
Intercanvi d’experiències

DECÀLEG ESCOLES FEP SOSTENIBLES
QUÈ VOLEM
ACONSEGUIR?

COM HO FEM?

QUAN HO FEM?

ON HO FEM?

QUI HO FA?

Escoles més sostenibles

Redactant un decàleg de
valors i actuacions

Ha d’estar acabat al
juny 18 (amb el vist-iplau de la FEP)

On decideixi la
subcomissió
encarregada

1.procés participatiu
(amb data límit a finals
de gener)

Signant una carta de
compromís per part de
les famílies i la resta de
comunitat educativa

El curs 18-19 entra en
vigor

Espai físic o virtual

2.Subcomissió

Marca FEP
Coherència
Compromís

QUÈ CAL FER
FINS LA
PROPERA
ECOFEP?

3.ecoFEP

Cercar referències

4.FEP

incloure el concepte de
solidaritat

5.Escoles i claustres

Creació de la subcomissió
Crear subcarpeta al drive
Pluja d’idees
Recompte dels resultats del procés participatiu
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1r edCAMP ecoFEP
QUÈ VOLEM
ACONSEGUIR?

COM HO FEM?

QUAN HO FEM?

ON HO FEM?

QUI HO FA?

fer xarxa

Concert de música
Actuació dels eskamots
Cançó escoles
sostenibles
Flashmob

5 de juny en horari
lectiu

Espai públic

Comissions ambientals
senceres
(alumnat+professorat)

Compartir coneixement
Idees
experiències
Creació de documents
instantanis

Centre cívic
Pensem en fer-ho en
horari no lectiu?

Cal crear una comissió
coordinadora que
genera la
infraestructura que
consta dels espais i la
comunicació
Es creen dos edCAMPS
paral·lels, un d’alumnes
i un de professorat-PASfamílies
En aquest edCAMP tant
es reuneix gent que vol
oferir coses a compartir
com gent que té
necessitat de saber coses

Parc

El professorat
s’encarrega de
l’organització
Les escoles FEP
conviden a totes les
escoles que vulguin (cal
que siguin FEP? podem
convidar altres
escoles?)
Fer una primera
trobada edCAMp només
amb mestres com a 1a
experiència

Cal crear una invitació
online per fer arribar a
totes les escoles i
convidar-les

QUÈ CAL FER
FINS LA
PROPERA
ECOFEP?

Crear la comissió
Buscar els espais
Llistat de material necessari

Un cop fetes totes les rotacions ens reunim novament tots i posem en comú les conclusions arribades en cada un dels
projectes.

El següent pas és formar les
comissions que treballaran cada
un d’aquests projectes.
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La idea és la següent:
a. Es constitueix la comissió de treball
b. Cada comissió li dona forma al projecte, crea l’espai de comunicació, centra els objectius i reuneix els materials
necessaris per arrencar el projecte
c. A la propera trobada ecoFEP del mes de febrer entre tots acabarem de donar forma i pactarem el calendari
d’aplicació
A continuació us trobareu un resum de cada un dels projectes i els membres voluntaris de cada una de les comissions.
Cada una de les comissions rebrà un correu electrònic que serà el punt de partida per desenvolupar els projectes.
Cada comissió trobarà a l’espai del DRIVE que tenim compartit una subcarpeta on deixar tot el material que
necessitem o anem generant.
APARELLAMENTS SOSTENIBLES
Per tal de fomentar i estretar els
vincles entre les diferents escoles
FEP l’alumnat proposa fer aquesta
experiència d’intercanvi.
Primer es procedirà a fer una
diagnòsi del recursos sostenibles
amb els que compta cada escola.
Un cop fet l’inventari es posa en
comú amb la resta d’escoles i
s’aparellen per interessos
Un cop arribats a aquest punt les
activitats a realitzar van a càrrec de
les comissions de les escoles
interessades

Teresa Mas
Escola Profesional Mare de Déu de Montserrat · teresama59@gmail.com
Christopher Alves
ckingmaster2@gmail.com
Miguel Jimenez
mike2002MJP@gmail.com
Irena Canal
Escola St.Jau,e de la FEP · 03ircamo@santjaumefep.org
Bruna
brunasensiogil@gmail.com
Laura
lacoza2004@gmail.com
Dani
dquesada03@gmail.com
Abraham
ablobocole@gmail.com
Mai
alumneemontserrat@gmail.com
Adriana Cervera
col·legi Sant Ramon Nonat · acervera2002@santramonnonat.org
Lluís Sala
col·legi Sant Ramon Nonat · lsala@santramonnonat.org

DIA DE LA TERRA
Aprofitant l’edCAMP que
s’organitza des de la comissió del
professorat els alumnes proposen
realitzar una acció-performanceacció amb l’entorn
Caldrà veure on es vol fer-on es
necessari fer l’acció i com donar-ne
visualització

Erik Garcia
col·legi Sant Ramon Nonat · egarcia2003@santramonnonat.org
Dani Ortega
col·legi Sant Ramon Nonat · dortega2003@santramonnonat.org
Jan Labrador
jan.labrador@gmail.com
Luis Carlos
MDSinformtica6@gmail.com
Lluís Sala
col·legi Sant Ramon Nonat · lsala@santramonnonat.org

VIDEO COMUNICACIÓ
Després d’una pluja d’idees sobre
quin concepte relacionat amb la
sostenibilitat o quin valor sostenible
es vol difondre s’iniciarà una
campanya de comunicació per fer-ne
difusió a totes les escoles FEP i a
altres escoles.

Frida
Sant Josep Oriol · gemmamartret@gmail.com
amarT755@xtec.cat
Alex Alastrey
Mare Alfonsa Cavin · alastreychicoalex@gmail.com
Pablo Roldán
pablorolfer@gmail.com
Kevin Tejada
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Es vol aprofitar les reunions FEP
per fer la gravació. Potser seria una
de les activitats que els alumnes
podrien fer el dia de l’edCAMP

kevintejadavalls@gmail.com
Maria
Tecla Sala · m.guerrero2005@outlook.com
svera@teclasala.cat
Bruna
brunasensiogil@gmail.com
Adriana Cervera
col·legi Sant Ramon Nonat · acervera2002@santramonnonat.org
Lluís Sala
col·legi Sant Ramon Nonat · lsala@santramonnonat.org

PLEC DE CONDICIONS EMPRESES FEP
Es pretén aprofitar l’estructura de
la FEP per compartir recursos,
disminuir despeses, fer reformes o
obtenir descomptes pel fet
d’adquirir material a l’engròs.

Pau Forcadell
Escola Mare de Déu del Roser · pK.forcadell@gmail.com
Núria Anguera
EE Mare de Déu de Montserrat · nnguer4@xtec.cat
Lluís Sala
col·legi Sant Ramon Nonat · lsala@santramonnonat.org

Per començar es vol centrar en les
instal·lacions d’aixetes, l’ús
compartit del servei d’autocars, els
llums LED i el servei de recollida
selectiva de residus

MICROXARXA GESTIÓ DEL SOROLL
Comencem amb la primera de les
microxarxes que es volen crear.
La idea bàsica és agrupar a totes les
escoles que treballen un dels temes i
acollir a aquelles que estan
interessades en treballar-ho per
intercanviar idees, recursos, dades o
simplement tutelar experiències.
Es comença per la del soroll perquè
és la que sembla que més escoles
comencen a treballar-hi i tenim
alguna escola bastant experta en el
tema.

Núria Anguera
EE Mare de Déu de Montserrat · nnguer4@xtec.cat
Oriol
Bon Pastor · clufen@gmail.com
Alfredo
Sta. Teresa de Lisieux · alfredo@stlisieux.org
Susana Ros
Escola d’aprenents · susana@aprenents.cat
Joan Picart
Sant Medir · jpicart@gmail.com
Lluís Sala
col·legi Sant Ramon Nonat · lsala@santramonnonat.org

1r edCAMP ecoFEP
L’edCAMP és una trobada
d’intercanvi d’experiències i
coneixements espontani on els
assistents ofereixen la seva
experiència o s’apunten a espais on
es parla de temes del seu interès.
En aquestes mateixes trobades de
manera espontània es va construint
un document que recull tot el que
s’ha aportat.
En aquesta trobada es pretén reunir
en un espai de la ciutat a determinar
a les comissions ambientals senceres
de totes les escoles FEP.
Es pensa també si s’amplia a altres
escoles.

Adrian Martínez Romero
Petit Santa Maria · adri.92bcn@gmail.com
Teresa Mas Mercadé
Escola Professional Mare de Deu de Montserrat · teresamas59@gmail.com
Adrià Martínez Prieto
Escola Sant Josep Oriol · amart755@xtec.cat
Pau Forcadell
Escola Mare de Déu del Roser · pK.forcadell@gmail.com
Vanessa Gonzalez
Santíssima Trinitat · vanesacst@gmail.com
Lluís Sala
col·legi Sant Ramon Nonat · lsala@santramonnonat.org
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DECÀLEG ESCOLES FEP SOSTENIBLES
Es vol escriure una especie d’ideari
que defineixi l’actitud que prenen
les escoles FEP vers la sostenibilitat.
S’ha pensat implicar també a la
resta de la comunitat educativa i per
tant el redactat del decàleg
s’iniciaria amb un procés
participatiu on es consultaria a
alumnat i famílies que entenem per
sostenbilitat des de les escoles FEP i
com creiem que hauria de ser una
autèntica escola sostenible.

Susagna Vera
Tecla Sala · svera@teclasala.cat
Jordi Pons
St Jaume de la FEP · jpons@santjaumefep.org
Tomàs Romero
L’Esperança · tromero3@xtec.cat
Lluís Sala
col·legi Sant Ramon Nonat · lsala@santramonnonat.org

Amb les propostes recollides la
comissió de treball redactaria un
decàleg que després es consensuaria

En algunes comissions ens falten voluntaris i ens
agradaria que us hi afegíssiu!

4.

COMUNICACIÓ

La darrera part de la reunió l’aprofitem per presentar la proposta comunicativa de l’ecoFEP.
S’ha creat una comissió de treball que ha desenvolupat una proposta de blog i de funcionament de comunicació de la
informació.
La idea inicial del blog és poder transmetre i comunicar notícies de l’ecoFEP, notícies sostenibles de cada una de les
escoles i notícies del món relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. proposen també crear una pestanya on
els mateixos alumnes expliquin els projectes que porten a terme.
Els responsables de la comunicació n’expliquen el funcionament:
-

Es crearà una carpeta a l’espai compartit del DRIVE on cada escola penjarà les notícies
Un parell de cops al mes els redactors de les diferents seccions consultaran les carpetes i penjaran el material nou
que hi trobin
Demanen a totes les escoles que quan el blog estigui actiu pengin el vincle a tots els webs hàbils que tinguin
També es crearà una agenda compartida on hi constarà el calendari de totes les activitats sostenibles de les
diverses escoles FEP
A una de les columnes es crearà un widget que anirà publicant tot el que aparegui amb el vincle #ecoFEP
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-

Des de la mateixa reunió es proposa incorporar dues seccions més. un apartat amb recursos pedagògics per
treballar qüestions relacionades amb la sostenibilitat i una secció de manualitats creades amb objectes reutilitzats
(la Carol s’ofereix a mantenir aquesta secció)

Totes aquestes propostes quedaran es
podrien dur a terme amb el format actual
que proposa la comissió si es paga una
petita quota de manteniment a la pàgina
que ofereix els serveis. La demanda es
traslladarà als responsables de la FEP.
Tan bon punt en sabem alguna cosa
activarem el funcionament de tot plegat

5.

ALTRES

1. S’acorda crear un grup de whatsapp per facilitar la comunicació immediata, sobretot quan s’acosten els actes i les
reunions. Malgrat tot es pacta que només s’usarà per aquest fi i no es farà servir ni per difondre SPAM ni cadenes
de missatges
2. A la propera trobada caldrà parlar de la creació d’un logotip de l’ecoFEP. Es proposa crear un concurs per St. Jordi
a totes les escoles. Els guanyadors de cada escola es presentaran davant de l’ecoFEP que triarà el disseny
guanyador. Un cop triat passarà per les mans d’algun professor/a de plàstica que en faria el disseny definitiu.
3. Es proposa de crear una guia pràctica de creació d’un hort escolar per tal d’ajudar a les escoles que tot just
comencen a arrencar.

6.

PER LA PROPERA COMISSIÓ

1. Roda ràpida de què hem fet a les escoles aquest trimestre (ja us expliarem com ho farem!)
2. Cada comissió de treball ha de dur els materials necessaris per engegar oficialment tots els projectes (ja us
explicarem el què i el com)
3. Cal venir amb moltes idees perquè part de la trobada la dedicarem a inspirar al Petit Santa Maria en el seu procés
de transformació i cocreació dels patis
4. Calendaritzarem tot el que ens quedi de curs. Porteu agendes!
BON NADAL A TOTS I A TOTES!

2a REUNIÓ ecoFEP 1718
Dimecres 28 de febrer de 2018
Assistents:
Carolina Boix (col·legi Mare Alfonsa Cavin), Adrià Martínez (Col·legi Sant Josep Oriol), Lluís Sala (col·legi Sant Ramon
Nonat), Alfredo Bahillo (col·legi Santa Teresa de Lisieux), Núria Anguera (EEE de Montserrat), Teresa Mas (EEE mare de
Déu de Montserrat), Andrea Ruiz (EEE NS de Montserrat), Susana Ros (Escola d’Aprenents), Vanessa Caballero (escola
especialitzada La Sagrera), Tomàs Romero (Escola L’Esperança), Víctor Villanueva (Escola Mare de Déu de la Salut),
Jordi Pons (Escola Sant Jaume), Maria Montané (Escola Sant Medir), Oriol Jiménez (Escola Bon Pastor), Ignasi GarciaClavel i Isidor Torrescusa (FEP). S’excusen Vanessa, Pau i Susagna.
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1. VISITA GUIADA A L’ESCOLA EL PETIT SANTAMARIA

Com a cada trobada comencem la sessió coneixent una
mica més els espais sostenibles de l’escola que ens acull.
Després de la benvinguda per part de la directora de
l’escola, l’Adrià ens ha fet un recorregut per la seva petita
escola i ens ha explicat alguns dels projectes que fan:
com la recollida selectiva de deixalles i algunes activitats
de conscienciació amb els més menuts de la casa.

El projecte però que ara més els ocupa és la transformació
del seu pati. Tot i que l’AMPA hi ha donat un petit impuls
amb l’adquisició d’alguns materials, el claustre vol donar-li
una volta de rosca per millorar-los encara més. Malgrat tot,
pel tipus d’alumnat que tenen (de p0 a p5) i per la tipologia
de famílies els processos participatius són una mica difícils. És
per això que volen aprofitar l’ecoFEP com a generador
d’idees i recursos. I a ells dedicarem el següent tram de la
trobada.
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2. TRANSFORMEM EL PATI DE L’ESCOLA
El pati de EL PETIT SANTAMARIA és molt gran. Compta amb una zona de jocs, una zona amb sorra i una asfaltada i
amb un tendal per protegir-se del sol. A banda d’això trobem una zona amb porxos i un petit racó on hi creixen un
parell d’arbres fruiters.
Aquest darrer espai és precisament el que el claustre de l’escola vol transformar. També busquen un espai per posarhi un hort escolar.

Per donar-los idees vam seguir la següent dinàmica:
Ens dividim en quatre grups: dos de mestres i dos d’alumnes. A la paret hi trobem fotografies dels patis. Cada un dels
grups disposa d’uns acetats i uns retoladors. Ara cal debatre sobre què s’hi podria fer, dibuixar-ho i enganxar-ho sobre
les fotografies.
Després en gran grup un portaveu de cada equip explicarà les seves propostes.
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Per acabar els representants de EL PETIT SANTAMARIA establiran un petit diàleg amb els grups per acabar de reunir
les diferents idees proposades.

Aquest és un resum de les propostes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gronxadors
Sorral
Hort vertical a la paret de l’església
Deixar créixer els arbres fruiters i col·locar l’hort a la paret esquerra mirant cap a la parròquia
Instal·lar plaques solars al sostre del porxo
Crear una zona de calma (chill out) dotada de troncs, taules, cadires…
Pintar jocs al terra (xerranca, laberints…)
Caseta de fusta (l’Escola d’Aprenents s’ofereix a donar un cop de mà en la construcció)
La Carolina, l’Andrea i en Lluís que ja han engegat processos de transformació dels patis de les seves
escoles s’ofereixen a donar un cop de mà en el procés
En Joan, la Núria i l’Adrià que han desenvolupat horts de diverses tipologies a les seves escoles
també s’ofereixen a fer l’acompanyament en la creació del propi hort
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3. ELS PROJECTES DE L’ECOFEP
Per acabar d’implementar els projectes que hem engegat els portaveus de cada una de les comissions de treball
omplen un model de CANVA.
Un cop omplert els representants expliquen a la resta de membres de l’ecoFEP el projecte mentre que la resta va
anotant en post-it els dubtes o comentaris a cada un del projectes.
A partir d’aquí es crearà un taulell a PADLET per cada un dels projectes per acabar de debatre o discutir cada un dels
projectes.
Els representants de les diverses comissions de treball poden modificar el PADLET i afegir o treure columnes per
acabar de definir el projecte. Un cop recollides les impressions de tots els membres de l’ecoFEP caldrà donar forma
definitiva al projecte i activar-lo segons el calendari pactat.
Abans de dur-los a la pràctica però, una petita delegació es reunirà amb la direcció de la FEP per acabar de polir
detalls.
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NOM DEL
PROJECTE

APARELLAMENTS SOSTENIBLES

6.GESTIÓ
DEL CANVI

7.ROLS I
PROCESSOS

2.MISSIÓ I
INICIATIVA

3.LIDERATG
E

1.GRUP
D’INTERÉS

Dificultats que ens trobaremResistències-Necessitats-Com
vendrem la idea?

Quines
funcions
cal
desenvolupar? Quins rols ja
tenim i quins no? Quins
processos ens cal?

Què
perseguim
amb
la
iniciativa? Per a què volem que
es faci servir? Quin tipus
d’iniciativa llençarem? Quina és
la missió?

Qui llança l’iniciativa? Tenim
patrocinadors?
Com
ho
comuniquem?

A qui ens adrecem? Qui
participarà? Per què? Com els
impliquem? Què els aportarà la
iniciativa?

Difusors

Organitzadors

Per compartir espais,
idees, materials

Comissió de professors i
alumnes

Millorar la relació entre
escoles

Xarxes i blogs

Escoles FEP
Millorar la comunicació
entre escoles
Difonent el missatge a
través de l’ecoFEP
Informant al
professorat/Equip directiu
Per cobrir les necessitats
d’activitats sostenibles a
les escoles
Per compartir o millorar
idees

Conèixer els materials,
espais i serveis disponibles
Falta de comunicació
Distància entre centres
participants

8. DESPESES
PREVISTES

4.ESTRATÈGI
A
Què farem?

Difusió de la taula de
necessitats
Després del primer
intercanvi fer difusió de la
notícia al blog i a les
xarxes

DEBAT

5. RESULTATS ESPERATS
Físics-Motivacionals-Innovació-Socials...

Millorar les accions sostenibles
Fomentar la comunicació entre escoles
Possible creació de nous espais sostenibles

PADLET I ENLLAÇOS

MEMBRES COMISSIÓ
TREBALL

https://padlet.com/Lluissalagarcia/b8i84ls6jltx

Abraham López, Adriana Cervera, Bruna Asensio,
Cristopher Alves, Irena Canal, Laura Cortés, Miguel
Jimenez, Núria Anguera, Teresa Mas, Lluís Sala

CARPETA DE TREBALL

RESUM DEL PROJECTE
Es crearà una taula d’OFERTES i DEMANDES. Cada escola hi apuntarà tots els recursos tant materials com humans i de coneixements que pot
oferir i dels que li agradaria gaudir.
Un cop la taula estigui plena es buscaran escoles que es complementin i es posaran en contacte per buscar espais on propiciar aquest intercanvi.
Caldrà fer-ne un seguiment i fer difusió del resultat

PROPERS PASSOS
Cal acabar de dissenyar la taula d’ofertes i demandes (pensar quines dades ha d’incloure la taula)
Cal enviar la taula a totes les escoles i que sigui omplerta per les comissions ambientals
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Cal confeccionar un calendari i posar en contacte les diferents escoles

NOM DEL
PROJECTE

VIDEO

6.GESTIÓ
DEL CANVI

7.ROLS I
PROCESSOS

2.MISSIÓ I
INICIATIVA

3.LIDERATG
E

1.GRUP
D’INTERÉS

Dificultats que ens trobaremResistències-Necessitats-Com
vendrem la idea?

Quines
funcions
cal
desenvolupar? Quins rols ja
tenim i quins no? Quins
processos ens cal?

Què
perseguim
amb
la
iniciativa? Per a què volem que
es faci servir? Quin tipus
d’iniciativa llençarem? Quina és
la missió?

Qui llança l’iniciativa? Tenim
patrocinadors?
Com
ho
comuniquem?

A qui ens adrecem? Qui
participarà? Per què? Com els
impliquem? Què els aportarà la
iniciativa?

Decidir la temàtica del
video

Volem una ciutat més
sostenible i menys
contaminada

Comissió d’alumnes

Escoles FEP

Gravar el video de
presentació
Quan haguem decidit el
tema desenvoluparem les
idees
Sabem que el video anirà
sobre la sostenibilitat però
no sabem de quin tipus

8. DESPESES
PREVISTES

A tothom qui no coneix el
projecte

Amb la col·laboració de les
escoles
Video de presentació

Els impliquem a
col·laborar en el guió del
video

Conscienciar a la gent del
que volem aconseguir

Ens aportaria el
coneixement de l’altre gent
Per conscienciar a la gent

4.ESTRATÈGI
A

Fer-los partíceps del
nostre projecte

Què farem?

Confecció d’un video
sensibilitzador i explicatiu
dels objectius de la FEP

DEBAT

5. RESULTATS ESPERATS
Físics-Motivacionals-Innovació-Socials...

Quan ho gravem? a la propera ecoFEP? A l’ecoEDCAMP?

Video on deixi molt clar els objectius de la nostra
comissió
Enllaçar el video amb els objectius del decàleg

PADLET I ENLLAÇOS

MEMBRES COMISSIÓ
TREBALL

https://padlet.com/Lluissalagarcia/m8u8vpycs53d

Adriana Cervera, Erik Garcia

CARPETA DE TREBALL

RESUM PROJECTE
La idea bàsica és constituir una espècie de grup de reporters (a l’estil dels de les Escoles més Sostenibles) que vagin produiïnt material audioviosual sobre les accions i
projectes de l’ecoFEP.
La primera proposta és explicar què és l’ecoFEP i aprofitar la propera trobada del maig i l’ecoEDcamp.
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PROPERS PASSOS
Cal pensar què és vol explicar i com es vol fer
Cal escriure el guió
Cal el·laborar un llistat amb l’equip de rodatge i pensar quin és el material necessari
Cal el·laborar un pla de rodatge

NOM DEL
PROJECTE

COMUNICACIÓ

6.GESTIÓ
DEL CANVI

7.ROLS I
PROCESSOS

2.MISSIÓ I
INICIATIVA

3.LIDERATG
E

1.GRUP
D’INTERÉS

Dificultats que ens trobaremResistències-Necessitats-Com
vendrem la idea?

Quines
funcions
cal
desenvolupar? Quins rols ja
tenim i quins no? Quins
processos ens cal?

Què
perseguim
amb
la
iniciativa? Per a què volem que
es faci servir? Quin tipus
d’iniciativa llençarem? Quina és
la missió?

Qui llança l’iniciativa? Tenim
patrocinadors?
Com
ho
comuniquem?

A qui ens adrecem? Qui
participarà? Per què? Com els
impliquem? Què els aportarà la
iniciativa?

Les noves tecnologies

Penjar material (notícies,
recursos, videos, fotos) al
blog, web, youtube…

Volem informar,
conscienciar i ser útils
donant recursos i eines als
professors

Blog
Youtube
Instagram
La comissió de
comunicació
Ens patrocinarà la FEP

A totes les escoles FEP
A totes les comunitats
educatives
Pot participar l’ecoFEP
Podem aportar recursos,
coneixement i conscienciar
En el futur ser visibles més
enllà de la FEP (àmbit
educatiu o….)
Cal fer molta publicitat
Cal molta regularitat a
l’hora de publicar
(notícies, videos,
recursos….) sinó la gent es
perd

No és fàcil donar-se a
conèixer
És complicat ser atractius i
que ens segueixi la gent

Cal gent que domini
internet i les xarxes socials

És important fer-nos notar
i que parlin de l’ecoFEP

Cal vendre una imatge
agradable de servei però a
l’hora seriosa
Hem de poder oferir
alguna cosa que faci a la
gent tornar al blog i/o
canal de youtube

8. DESPESES
PREVISTES

4.ESTRATÈGI
A
Què farem?

Organitzar-nos bé
Marcar clarament qui farà
què i quan
No defallir i seguir
comunicant i oferint coses
interessants

DEBAT

5. RESULTATS ESPERATS
Físics-Motivacionals-Innovació-Socials...

És difícil generar notícies un cop per setmana. Es proposa fer torns rotatoris
PUBLICITAT: Introduir un apartat d’empreses sostenibles i petit comerç de barri
Penjar en el blog o web el catàleg d’activitats del soroll
Radio ; Utilitzar clickedu ; Concurs a través d’instagram
Formats que cridin l’atenció

PADLET I ENLLAÇOS

MEMBRES COMISSIÓ
TREBALL

https://padlet.com/Lluissalagarcia/gue5y0vcsquw

Victor Villanueva, Carolina Boix, Irena Canal, Adriana
Cervera, Sara Corsellas, Adrià Vandellós, Andrea Ruiz,
Oriol Jimenez

CARPETA DE TREBALL

RESUM DEL PROJECTE
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Comunicació de totes les accions de l’ecoFEP a través de la xarxa: blog, web, canal de youtube, xarxes socials (a través del twiter corporatiu,
instagram pròpi…)

PROPERS PASSOS
Acabar de constituïr-.se la comissió i tancar el funcionament
Redactar un manual d’ús
Reunir-se amb la direcció de la FEP i la comissió TIC per obrir espais al web institucional
Obrir perfils a les diverses xarxes

NOM DEL
PROJECTE

EDCAMP

6.GESTIÓ
DEL CANVI

7.ROLS I
PROCESSOS

2.MISSIÓ I
INICIATIVA

3.LIDERATG
E

1.GRUP
D’INTERÉS

Dificultats que ens trobaremResistències-Necessitats-Com
vendrem la idea?

Quines
funcions
cal
desenvolupar? Quins rols ja
tenim i quins no? Quins
processos ens cal?

Què
perseguim
amb
la
iniciativa? Per a què volem que
es faci servir? Quin tipus
d’iniciativa llençarem? Quina és
la missió?

Qui llança l’iniciativa? Tenim
patrocinadors?
Com
ho
comuniquem?

A qui ens adrecem? Qui
participarà? Per què? Com els
impliquem? Què els aportarà la
iniciativa?

Photocall (Instagram)
Comunicació
Menjar
Xarxes socials
Informació
prèvia/durant/post

Recursos humans
Recursos materials
Espais
Documents al DRIVE (Banc
de recursos)
Concretar organització
Data, horari, menjar, logo

Diversió
Unir escoles i
direccionalitat FEP
Sensibilització
Coneixement
Engrescar
Visibilitat ecoFEP (resó)

coFEP
Recolzament Escoles
+Sostenibles i Ajuntament
Comissió video

Concerts, tallers, xerrades
Tallers, sessions
Breakfood
PAX 120 (40 professors, 80
alumnes)
Diferents etapes educatives
Dinamitzadors: membres
ecoFEP
Compartir, aprendre i
sensibilitzar en temes de
sostenibilitat i ambientals
Mestres/professors: 3 sessions
en 5 espais
membres ecoFEP
Alumnes: tallers i dinàmiques
de grup relacionades amb el
dia del medi ambient.
Participació de dinamitzadora
ambiental i companyia de
treatre, el Gecko con botas

8. DESPESES
PREVISTES

4.ESTRATÈGI
A
Què farem?

Menjar
Companyia de teatre
Espais, materials, consum…
Biblioteca/Espai Via Barcino
(José Barbero)

DEBAT

ecoEDCAMP ,Tallers
Xerrades, Concert
BreakFood
Sessions d’intercanvi

5. RESULTATS ESPERATS
Físics-Motivacionals-Innovació-Socials...

Dinar membres ecoFEP + Resum de la jornada per la tarda
Escola d’aprenents té alumnes que podrien fer el servei de cambrers
Activitats jove-jove
Dinamitzacions per part dels Eskamots
Concert Xiula

Aprenentatge
Sensibilització
Unió escoles. Germanor
Diversió
Impacte social

PADLET I ENLLAÇOS

MEMBRES COMISSIÓ
TREBALL

https://padlet.com/Lluissalagarcia/qbkflovtgjru

Adrià Martínez, Adriana Cervera, Adrián Martínez, Lluís Sala,
Gemma Martret, Bruna Asensio, Kevin Tejada, Pablo Roldan,
Pau Forcadell, Susagna Vera, Teresa Mas, Vanessa González,
Ricard Guillem

CARPETA DE TREBALL
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RESUM DEL PROJECTE
Celebració d’una jornada d’intercanvi d’experiències i coneixement amb format edCAMP. Ens trobem alumnat i professorat en espais separats. Convidem a les
comissions verdes de l’escola per fer extensiva l’ecoFEP a més companys i companyes.
Hi haurà un primer espai conjunt (inauguració, petits tallers). En aquest primer espai tothom escriurà en papers què pot oferir a la jornada i què li agradaria aprendre.
Un cop arribat a aquest punt ens separem alumnat i professorat.
L’alumnat es dirigeix a un altre espai on dos educadors ambientals i una companyia de teatre fan tallers per crear una obra de teatre amb continguts sostenibles que
representaran a la cloenda de l’acte.
El professorat inicia tres rondes de microtallers/xerrades on persones amb interessos comuns parlen i intercanvien coneixement sobre un tema en concret. En cada un
d’aquests espais hi haurà un ordinador on algfun dels assistents anirà anotant tot el què es parli i/o generi.
Hi haurà un breakfood per trobar espais informals d’intercanvi.
Un acte de cloenda on el professorat exposa les seves conclusions i els alumnes mostren la seva producció clourà l’acte.

PROPERS PASSOS
Concertar una reunió per començar a pactar temes de funcionament (dinamitzacions, actes d’inauguració i cloenda,esmorzar, infraestructura, comunicació,
continguts...), Iniciar la difusió de l’acte

NOM DEL
PROJECTE

DECÀLEG ESCOLES FEPtenibles

6.GESTIÓ DEL
CANVI

7.ROLS I
PROCESSOS

2.MISSIÓ I
INICIATIVA

Dificultats que ens trobaremResistències-Necessitats-Com
vendrem la idea?

Quines funcions cal desenvolupar?
Quins rols ja tenim i quins no? Quins
processos ens cal?

Què perseguim amb la iniciativa? Per
a què volem que es faci servir? Quin
tipus d’iniciativa llençarem? Quina és
la missió?

Punts de partida diferents
de cada escola

Disseny cartell
Dinamitzar el procés
participatiu
Descrits a l’estratègia

Autoauditories sostenibles
Ideari sostenible de les
escoles FEP (2n nivell de
concreció)
Acabar tenint un llistat de
bones pràctiques (3r nivell
de concreció)

Suposarà canvis de
dinàmiques del conjunt del
claustre

8. DESPESES
PREVISTES

3.LIDERATGE
Qui llança l’iniciativa? Tenim
patrocinadors? Com ho comuniquem?

ecoFEP
Cartell
Xarxes socials
Escoles FEP

1.GRUP
D’INTERÉS
A qui ens adrecem? Qui participarà?
Per què? Com els impliquem? Què els
aportarà la iniciativa?

Tota la comunitat
educativa
Procés participatiu

4.ESTRATÈGIA
Què farem?

Dos models
1.
Redactat inicial ecoFEP
Equips directius (vist-i-plau)
Procés participatiu a cada
escola
Per tenir un 3r nivell de
concreció (particular a cada
escola)
2.
Procés participatiu
Anàlisi de resultats
Redacció inicial (ecoFEP)
Proposta a equips directius
Retorn a l’ecoFEP

DEBAT

5. RESULTATS ESPERATS

Decàleg pròpi dels alumnes (manifest)
Què ha de posar a la papereta? obert/tancat?
Quin nivell de concreció volem aconseguir?

Ideari sostenible Escoles FEP (2n nivell de concreció)
Decàleg de bones pràctiques (igual o diferent segons l’escola)
3r nivell de concreció

Físics-Motivacionals-Innovació-Socials...
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PADLET I ENLLAÇOS

MEMBRES COMISSIÓ
TREBALL

https://padlet.com/Lluissalagarcia/uhf9q8bwa95z

Jordi Pons, Susagna Vera, Isidor Torrescusa, Lluís Sala,
Tomàs Romero

CARPETA DE TREBALL (Hi trobareu diversos models de nivells de concreció i
proposta de cartell)

RESUM DEL PROJECTE
Volem redactar un decàleg que sigui una declaració d’intencions de totes les Escoles FEP- Un decàleg pensat i cocreat per tota la comunitat educativa. Amb propostes de
tots els col·lectius i impulsat pels equips directius i l’ecoFEP.
La proposta és actuar a dos nivells: Redactar una proposta a través de l’ecoFEP i validada i matisada pels equips directius i recollir propostes i opinions de tots els
membres de la comunitat educativa per afegir propostes, modificar-ne i fer d’aquest decàleg un exemple de cocreació i participació. Falta concretar els tempos eprò la
idea és fer la presentació definitiva a la trobada de professorat del mes de setembre

PROPERS PASSOS
Resoldre el format final del decàleg / Reunió amb la direcció FEP per acabar de polir el format i els terminis /Disseny de la consulta a la comunitat educativa / Difusió
del procés i del resultat final

NOM DEL
PROJECTE

MICROXARXA SOROLL

6.GESTIÓ
DEL CANVI

7.ROLS I
PROCESSOS

2.MISSIÓ I
INICIATIVA

3.LIDERATG
E

1.GRUP
D’INTERÉS

Dificultats que ens trobaremResistències-Necessitats-Com
vendrem la idea?

Quines
funcions
cal
desenvolupar? Quins rols ja
tenim i quins no? Quins
processos ens cal?

Què
perseguim
amb
la
iniciativa? Per a què volem que
es faci servir? Quin tipus
d’iniciativa llençarem? Quina és
la missió?

Qui llança l’iniciativa? Tenim
patrocinadors?
Com
ho
comuniquem?

A qui ens adrecem? Qui
participarà? Per què? Com els
impliquem? Què els aportarà la
iniciativa?

QUÈ PERSEGUIM?
Millorar la qualitat
acústica amb recursos
físics i sensibilització de la
comunitat educativa
Aprendre a valorar el
silenci
Aprendre i diferenciar el
sons dels sorolls
escoles menys sorolloses i
introduir-ho dins del PAC

QUI LLANÇA LA
INICIATIVA?
5 escoles
patrocinadors
E+S
Comunicació

COM ENS IMPLIQUEM?
Campanya sensibilització
Formació professorat
Entrar a la xarxa de l’E+S

Falta de motivació
la coordinació entre
escoles
El temps
Econòmica

8. DESPESES
PREVISTES

TIPUS D’INICIATIVA
Formació
Proposta: drive, catàleg
d’activitats diverse

4.ESTRATÈGI
A
Què farem?

Vàries (reberveració)

DEBAT

QUÈ ENS APORTARÀ?
Reduir el nivell de soroll
millorant la qualitat de
vida
Conscienciar dels
perjudicis del soroll
Canviar hàbits i costums
QUI PARTICIPARÀ?
Totes les escoles
interssades
A QUI ENS ADRECEM?
A totes les escoles FEP

Recull d’activitats i tallers
Recerca de formacions
Intercanvi de recursos i
idees
Reunions

5. RESULTATS ESPERATS
Físics-Motivacionals-Innovació-Socials...
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Millorar la salut auditiva i concentració a les aules
Conscienciació
Treballar totes juntes
Millors físiques a les escoles

PADLET

MEMBRES COMISSIÓ
TREBALL

https://padlet.com/Lluissalagarcia/mzhsg73t2izz

Alfredo Bahillo, Joan Picart, Lluís Sala, Núria Anguera,
Susana Ros, Oriol Jimenez

CARPETA DE TREBALL

RESUM DEL PROJECTE
Creació d’un espai per compartir materials, recursos, eines i assessoraments. Programació d’actuacions conjuntes, formacions…
Comencem per la microxarxa de gestió del soroll a les escoles.

PROPERS PASSOS
Creació i difusió d’un espai on compartir tot el material generat
Llistat d’escoles interessades i disseny d’alguna activitat conjunta

NOM DEL
PROJECTE

AUDITORIES

6.GESTIÓ
DEL CANVI

7.ROLS I
PROCESSOS

2.MISSIÓ I
INICIATIVA

3.LIDERATG
E

1.GRUP
D’INTERÉS

Dificultats que ens trobaremResistències-Necessitats-Com
vendrem la idea?

Quines
funcions
cal
desenvolupar? Quins rols ja
tenim i quins no? Quins
processos ens cal?

Què
perseguim
amb
la
iniciativa? Per a què volem que
es faci servir? Quin tipus
d’iniciativa llençarem? Quina és
la missió?

Qui llança l’iniciativa? Tenim
patrocinadors?
Com
ho
comuniquem?

A qui ens adrecem? Qui
participarà? Per què? Com els
impliquem? Què els aportarà la
iniciativa?

Cal pensar que volem
acosneguir una millora a
nivell estructural

Ja tenim una comissió per
cercar la informació i
impulsar l’auditoria

Perseguim estalvi
energètic, econòmic (en el
cas que sigui possible).
Com?

Necessitarem informació
que no tenim habitualment

Ens podem trobar
resistències de temps. Els
possibles canvis no
depenen només de
professorat i alumnat

Ens cal un acord per saber
si les auditories realitzades
podran ser analitzades i (si
es pot) aplicar solucions

participació directa de
l’alumnat, però….

Calen auditories
Economitzar recursos

Ens caldrà la implicació
dels equips admiistratius i
directius perquè...

Necessitarem recollir
dades reals per assegurarnos

8. DESPESES
PREVISTES

4.ESTRATÈGI
A
Què farem?

No rellevants en la
primera fase d’auditació

DEBAT

Cercarem auditories del
consum d’aigua, llum,
transport, caterings àgils i
fàcils per fer amb
l’alumnat

5. RESULTATS ESPERATS
Físics-Motivacionals-Innovació-Socials...
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Quin recurs prioritzarem per auditar? Tots a l’hora serà difícil
Quin serà el llindar a partir del qual propoarem un canvi?
Prioritzar l’aigua!

Reducció substancial del consum energètic, econòmic i
de recursos
Primera Fundació declarada 100% sostenible

PADLET

MEMBRES COMISSIÓ
TREBALL

https://padlet.com/Lluissalagarcia/sve87jm41jtx

Núria Anguera, Pau Forcadell, Lluís Sala, Isidor
Torrescusa, Vanessa Caballero

CARPETA DE TREBALL

RESUM DEL PROJECTE
La primera proposta és dissenyar un conjunt d’ecoauditories executades pels membres de les comissions ambientals de cada escola que ens
permetin obtenir una visió general de les escoles en algun dels àmbits triats 8aigua, transport, alimentació, llum). Caldrà primer de tot generar
aquesta ecoauditoria conjunta.
Amb aquest primer anàlisi ens reunirem a la direcció de les escoles FEP per dissenyar, si s’escau, un pla d’acció.

PROPERS PASSOS
Reunió per acabar de centrar els objectius i establir les bases de l’actuació
Reunió amb la direcció FEP per acabar de donar forma a la proposta i unificar criteris

4. ALTRES
1.

CONCURS DE LOGOS PER St.JORDI
Cal tenir un logo de l’ecoFEP.
Es proposa convocar un concurs aprofitant la infraestructura dels concursos de St. Jordi per crear-lo. Cada
escola hauria de dur un màxim de tres propostes sorgides del seu concurs intern (i que pot ser per etapes
educatives o concurs únic o com la seva infraestructura li permeti).
Cal recordar que del resultat n’ha de sortir un logotip. Per tant, les propostes han d’anar cap aquest sentit
8res de paisatges, ni fulls sencers pintats!)
A la propera ecoFEP de maig entre tots votarem el logo guanyador que lliurarem a l’escola St.Jaume. El
professorat de l’escola “professionalitzarà” el logo i l’incorporarem a tots els mitjans de difusió i comunicació
amb els que comptem.

2.

JORNADA DE PROFESSORAT 7 DE SETEMBRE
El proper 7 de setembre se celebra la 1a trobada de professorat de les escoles FEP. Davant els bons resultats
que estan donant les diverses comissions de treball i veient que el camí a seguir és la cooperació, fer xarxa i
compartir recursos, la direcció de la FEP ha pensat que caldria organitzar un acte com aquest per fomentar el
coneixement i intercanvi entre claustres.
El 7 de setembre a l’escola Sta. Teresa de Lisieux s’organitzarà una trobada dividida en dos parts: a la
primera hi haurà una xerrada-col·loqui amb experts en educació i a la segona es realitzaran diversos tallers
d’intercanvi d’experiències fetes, la majoria, per professorat de les diverses escoles de la FEP.
Des de l’organització ens demanen que els membres de l’ecoFEP proposem i dissenyem quatre tallers. Des
de l’ecoFEP proposem que alguns dels tallers sorgeixin d’algun dels projectes que estem desenvolupant.
Pactem que a través del correu o del grup de whatsapp farem diverses propostes que desenvoluparem en la
propera trobada. Obrim també un padlet per fer pluja d’idees.
https://padlet.com/Lluissalagarcia/yazplwavyvo2
També ens han demanat la presència dels dos Eskamots existents per tal que facin alguna performance
durant la pausa entre els dos blocs o a l’arribada a l’acte.
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5. PER LA PROPERA COMISSIÓ
Cada equip de treball (en alguns caldria que s’hi afegís més gent) hauria d’anar fent rutllar la seva maquinària. Alguns
dels projectes ja poden caminar sols i engegar-se; altres necessitaran de la propera reunió de l’ecoFEP per acabar de
dibuixar-se o per sincornitzar a totes les escoles en la seva aplicaió; i altres hauran de redactar-se en la propera
trobada.
La previsió és que a l’ecoFEP de maig ens dediquem plenament al desenvolupament dels projectes.
També dedicarem la propera ecoFEP a votar el logo guanyador i a dissenyar els tallers de la trobada de claustres del 7
de setembre.

3a REUNIÓ ecoFEP 1718
Dimecres 16 de maig de 2018
Assistents:
Carolina Boix (col·legi Mare Alfonsa Cavin), Adrià Martínez (Col·legi Sant Josep Oriol), Lluís Sala (col·legi Sant Ramon
Nonat), Alfredo Bahillo (col·legi Santa Teresa de Lisieux), Núria Anguera (EEE de Montserrat), Teresa Mas (EEE mare de
Déu de Montserrat), Andrea Ruiz (EEE NS de Montserrat), Susana Ros (Escola d’Aprenents), Vanessa Caballero (escola
especialitzada La Sagrera), Tomàs Romero (Escola L’Esperança), Víctor Villanueva (Escola Mare de Déu de la Salut),
Jordi Pons (Escola Sant Jaume), Maria Montané (Escola Sant Medir), Oriol Jiménez (Escola Bon Pastor), Ignasi GarciaClavel i Isidor Torrescusa (FEP)., Vanessa, Pau i Susagna.

1. VISITA GUIADA A L’ESCOLA D’APRENENTS

L’escola de St. Genis dels Agudells ens va mostrar de la mà de la Susana i en Kevin tot just començar la trobada els
seus espais i vam poder comprovar com la sostenibilitat i el respecte al medi ambient era present en cada un dels
racons de l’escola, farcida de pósters i murals que explicaven tots els seus projectes.
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Ens van parlar del seu projecte conjunt d’hort amb una residència propera, el seu hort urbà construït amb el pfi de
fusteria; ens van parlar de les accions relacionades amb el projecte SSSSSPLAU; i vam poder visitar tots els espais
formatius i conèixer les mesures sostenibles que apliquen cada un d’ells.

2. ELS PROJECTES DE L’ECOFEP
La segona part de la reunió va servir per exposar i tancar cada un dels projectes que abanderem des de l’ecoFEP.
Per fer-ho ens dividirem alumnes i professorat i treballarem cada sector els seus.
Podreu trobar el powerpoint dels projectes AQUÍ.
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I.

ALUMNAT

Els nois i noies van dividir la trobada en dues parts.

● APARELLAMENTS SOSTENIBLES
L’objectiu principal d’aquest projecte és compartir espais, experteses i recursos.
Per fer-ho han creat una taula que la comissió ambiental de cada escola hauria d’omplir. Una taula on es
detalla què sap cada escola, què pot oferir i quines necessitats voldria cobrir.
La comissió impulsora d’aquest projecte un cop la taula estigui plena propiciarà l’intercanvi entre escoles que
tinguin una necessitat i escoles que la puguin cobrir.
De la trobada van sortir alguns detalls més:
- No cal que l’intercanvi sigui recíproc. Una escola pot gaudir dels serveis d’una altra sense esperar el
retorn. i fins i tot és podria fer un intercanvi a tres bandes
- Caldrà registrar tot l’intercanvi, fer-ne fotografies i omplir un registre de l’activitat per si a algú altre
l’interessés
- Hauríem d’aconseguir fer uns tres intercanvis el curs vinent
Els nois i noies hauran d’explicar la iniciativa a llurs equips directius per tal que ho transmetin al seu claustre.
Podreu trobar la taula, que cal omplir, AQUÍ.
Què cal fer?

Omplir la taula
Comunicar al claustre la possibilitat d’aquests intercanvis
Propiciar-ne un el curs vinent

● VIDEO-ACCIÓ
Els alumnes també van estar debatent sobre el segon dels projectes que ells i elles volen desenvolupar.
L’objectiu d’aquest segon projecte és la gravació d’un video conscienciador del paper que els joves han de
tenir enfront de la cura del medi ambient i el canvi climàtic.
Aprofitaran la celebració de l’EdCamp per, en un dels tallers, fer la gravació del videoclip. Com es faran dos
tallers de gravació proposen treballar aquestes temàtiques:
- Videoclip de EL NOU COMBUSTIBLE amb estètica Musicaly. Exemple
- Video on s’expliqui què és i què fa l’ecoFEP
Què cal fer?

●

Cal que la comissió impulsora acabi de desenvolupar el contingut dels videos i com ho
duran a terme el dia del taller.
Cal fer un llistat de material i recursos necessaris.

Els alumnes també van parlar del contingut del 4t taller per a l’alumnat de l’EdCamp.
Les representants de Sta. Teresa de Lisieux van explicar que elles a la seva escola i a través de l’Ateneu de
Fabricació de Les Corts desenvolupaven un talller d’estampació de samarretes. Proposen fer-lo durant
l’EdCamp. Estamparien el nou logo de l’ecoFEP.
Caldrà que l’escola Sta. Teresa de Lisieux es posi en contacte amb l’Ateneu per veure’n les possibilitats.

Què cal fer?

Sta. Teresa de Lisieux posar-se en contacte amb l’Ateneu i veure’n la viabilitat
En cas afirmatiu,
-

-

Caldrà fer una crida a tots els assistents: Qui vulgui samarreta estampada n’haurà
de dur una. La poden dur tant alumnat com professorat. No cal fer taller per tenir
la samarreta estampada. Els alumnes que facin el taller estamparan la de tothom
Caldrà assegurar-se que el logo està amb prou temps d’antel·lació per fer-ne la
pantalla d’impressió. Això és cosa de l’escola St.Jaume de la FEP
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II.

PROFESSORAT

● MICROXARXA SOROLL
La comissió impulsora presenta el seu projecte definitiu que s’articula en tres eixos:

- BASE DE DADES
Han creat una carpeta dins de l’espai compartit al DRIVE. Allà hi trobem recursos relacionats amb la
gestió del soroll, fitxes d’activitats realitzades, propostes a fer a les escoles i resultats de les diferents
mesures per si es volen fer servir en treballs de recerca…
Trobareu la carpeta AQUÍ.

- TERMÒMETRE DE SONS
Per començar a “escalfar motors” i fer accions conjuntes es
proposa crear un termòmetre de sons per exposar en el proper
edcamp a l’estil de la que veieu a la fotografia però en tamany
gegant.
En aquesta escala cromàtica hi haurà exemples de sons de cada
franja de db.
En cada un dels exemples de sons hi haurà la fotografia d’un infant o jove de cada una de les escoles amb
uns auriculars escoltant el so i expressant amb la cara la sensació que senten quan l’estan escoltant i un
codi QR que enviarà directament a un exemple d’aquest tipus de so (i que estarà penjat al soundcloud)
Cada escola per tant, haurà de fer per la setmana abans de l’EdCamp una fotografia d’un alumne
escoltant aquest so i buscar un arxiu d’audio amb el so corresponent. Un cop ho tinguin ho hauran de
penjar a la carpeta corresponent del DRIVE.
l comissió impulsora enviarà un correu notificant a cada escola quin so
ha de buscar.
-

LIP DUB MUT
Es proposa, per conscienciar de la importància d’una bona higiene
sonora de les escoles, fer un lip dub conjunt ben especial.
A principis del curs vinent es pactarà un dia i una hora on totes les
escoles de manera simultània gravaran una planta de la seva escola
completament en silenci.
Un cop gravat i enviat es farà una edició conjunta del vídeo i se’n farà
difusió.

- 51 -

Memòria 2017-2018
Què cal fer?

-

Penjar AQUÍ (carpeta DRIVE)totes les activitats que s’han fet a l’escola entorn
del so i el soroll.
Penjar AQUÍ (carpeta DRIVE) el so i la fotografia de l’alumne escoltant-lo abans
del 30 de maig!

● COMUNICACIÓ
Després d’estudiar diverses opcions la comissió coordinadora ha acordat que:
- Es crearan perfils específics de l’ecoFEP a instagram, twitter i facebook
- Es farà servir el canal de youtube de la FEP per penjar els videos a la xarxa
- Es conservarà el blog com a referent i també es generarà un espai propi al web de la FEP
- Cada un dels membres de la comissió coordinadora serà el referent d’una de les xarxes
- Cada escola compartirà les noticies del seu centre a través del grup de whatsapp. D’aquesta manera ja en
fem una primera difusió i després els referents ho penjaran als perfils de l’ecoFEP
- S’entén que cada escola compartirà imatges totalment autoritzades segons el protocol de cada centre.
- Per facilitar la feina dels comunity manager (;-) ) la fotografia i/o video anirà acompanyada d’un petit text
que desenvolupi la notícia on inclourà les següents etiquetes - #ecoFEP @ecoFEP @escolesFEP
#EscoleSostenibles - més les que cregui conveninent cadas escola
- Aquest final de curs serà banc de proves per comprovar si la freqüència i el canal de transmissió de les
notícies són els adequats
Què cal fer?

-

Començar a compartir notícies amb les etiquetes #ecoFEP @ecoFEP
@escolesFEP #EscoleSostenibles

● AUDITORIA
La comissió impulsora va dissenyar diverses vies d’acció i després de reunir-se amb la gerència FEP proposen:
- El curs vinent s’auditarà el MALBARATAMENT ALIMENTARI a l’escola i tot el que està relacionat amb el
menjador escolar: monitoratge, servei de cuina i menus, subministrament…
- Aquesta és la temporalització que es proposa
1. La comisisó impulsora via Escoles més Sostenibles ha fet recerca sobre tot el què hi ha publicat
entorn al tema del Malbaratament i el menjar a l’escola. Caldrà ara analitzar tota la informació i ferne buidatge. La comissió distribuirà els materials a buida rentre tots els ecofeppers. podreu trobar els
materials AQUÍ.
2. Les escoles que vulguin s’apuntaran a ENS HO MENGEM TOT! de les Escoles Sostenibles… en el cas de
no pertànyer a Barcelona seguiríem les indicacions dels materials publicats
3. Durant la 1a trobada del curs vinent dedicarem una estona a dissenyar l’auditoria que aplicarem a
totes les escoles
4. En el segon trimestre del curs aplicarem l’auditoria i n’extraurem les conclusions que després
exposarem a la 2a trobada
5. En el tercer trimestre elaborarem les propostes de millora i un cop aprovades ens reunirem amb les
empreses gestores per fer-les efectives.
Respecte a aquest projecte, l’Isidor ens comenta que el curs vinent venç l’adjudicació del servei de menjador
i s’obrirà un nou concurs pels quatre propers anys. Ens comenta que serà molt interessant disposar de les
conclusions de les auditories per afegir-les al PLEC DE CONDICIONS.
Què cal fer?

-

Un cop la comissió impulsora ens adjudiqui els materials, fer-ne el buidatge de
cara a la 1a trobada del curs. Els materials AQUÍ.
Apuntar l’escola, si s’escau a ENS HO MENGEM TOT!
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● DECÀLEG
Basant-se en la carta de compromís de les escoles més Sostenibles la comissió impulsora ha escrit el decàleg
(nom provisional) adaptat a les escoles FEP. Podreu trobar el decàleg a la carpeta corresponent del DRIVE o
AQUÍ.
Un decàleg dividit en àmbits d’actuació i en accions a desenvolupar en cada un dels àmbits.
La idea fonamental és que aquest decàleg esdevingui part del caràcter propi de les escoles FEP. També
s’aclareix que aquest decàleg és una declaració d’intencions, un horitzó, un full de ruta i que s’entén que les
escoles intentaran acostar-s’hi, sense pressions i cada una al seu ritme.
El decàleg també es farà servir com a patró d’indicadors de sostenibilitat. La idea és fer focus en cada un dels
àmbits en diversos cursos per aconseguir, a llarg termini, que totes les escoles els compleixin tots.
També s’acorda que el decàleg és una proposta de l’escola i per extensió del seu claustre. Ara cal veure com
encabim dins d’aquest concepte un procés participatiu que englobi a tota la comunitat educativa i permeti
fer seu aquest decàleg. la idea inicial és que les famílies i l’alumnat prioritzin a cada escola quina de les
propostes cal treballar abans (tècnica del semàfor?). Aquest és el punt que cal treballar d’aquí a final de curs.
cada escola haurà d’enviar propostes de com fer aquest procés. les podem anar penjant al PADLET que tenim
habilitat per tal efecte! trobareu el vincle AQUÍ.
Aquesta és la proposta de temporalització
1. Presentació a la trobada DAC-ECOFEP per agafar idees i relacionar-ho amb la encíclica LAUDATO SII
2. Recollida d’aportacions sobre el procés participatiu a realitzar en les diverses escoles (a través del
PADLET)
3. SETEMBRE-OCTUBRE, reunió de la comissió impulsora amb els equips directius per explicar el contingut
del decàleg i comunicar el funcionament del procés participatiu
4. OCTUBRE-NOVEMBRE, procés participatiu a totes les escoles
5. DESEMBRE, presentació “en societat” del decàleg final
Cal registrar tots els processos a cada una de les escoles per després fer-ne un vídeo resum
Què cal fer?

-

Llegir-se el decàleg
Pensar de quina manera podem fer el procés participatiu a cada una de les escoles.
Anotar-ho al PADLET.

● ECOEDCAMP
Es concep l’edCAMP com un espai d’intercanvi i generació de coneixement entre iguals. El professorat i
l’alumnat disposarà d’un espai propi per desenvolupar aquest coneixement. de tot plegat es farà un registre
que després estarà disponible per consultar.
Podreu trobar tota la informació sobre com organitzar un edCAMP AQUÍ.
L’edCAMP compta amb el suport de les Escoles+Sostenibles i l’Ajuntament de Barcelona, els espais on faran
la trobada, VIA BARCINO i la Biblioteca de la Trinitat Vella i la companyia de titelles EL GECKO CON BOTAS.
Tot a cost 0
La comissió organitzadora explica el funcionament de l’edcamp.
Aquesta és la temporalització:
ABANS DE L’EDCAMP
1. Formalitzar la inscripció a la trobada a través d’aquest formulari.
A banda dels ecofeppers, i de manera orientativa, poden venir 2 professors i 5 alumnes per centre (tot i
que poden ser més o menys)
2. El proper 30 de maig a les 18h la comissió impulsora es reuneix a l’escola Santíssima Trinitat per preparar
l’esdeveniment. Tothom està convidat a donar un cop de mà.
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DURANT L’EDCAMP
1. 9.30 TROBADA al centre cívic VIA BARCINO de Trinitat Vella
2. 9.30-10.15
a. ESMORZAR a càrrec de la FEP i servit per l’Escola d’Aprenents
b. EXPOSICIÓ de diferents materials: DECÀLEG, ACUAPÒNIA, TERMÒMETRE SONOR, EL GECKO CON
BOTAS, DECÀLEG, LOGOTIPS…
c. El professorat a través de POST-IT amb codi de colors, anotaran un mínim de tres propostes del QUÈ
SABEN I PODEN OFERIR i QU`PE VOLDRIEN APRENDRE7PARLAR/ESCOLTAR. Hi haurà dos ecofeppers
coordinant aquesta acció. Caldria que el professorat vingués amb les propostes pensades i que fossin
ofertes concretes i originals (fugint dels tòpics)
d. L’alumnat s’adreçarà a un altre mural on s’apuntarà a 2 dels quatre tallers distribuïts en dues franges
horàries. Els tallers estancaran un cop s’arribi al màxim estipulat (en funció del a quantitat
d’assistents). Els tallers que s’ofereixen són: VIDEOCOMUNICACIÓ (ecofeppers), explicat a l’apartat
corresponent / TITELLES D’OMBRA AMB MATERIALS RECICLATS (El gecko con botas), taller de
confecció de titelles i de manipulació d’elles / SCAPEROOM SOSTENIBLE (Aula ambiental Via Barcino) /
ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES (Ateneu de fabricació de Les Corts)
3. 10.00-10.30
Cada col·lectiu s’adreça al seu espai (Alumnat a Via Barcino, Professorat a Biblioteca)
Es fa una reunió prèvia on s’expliquen els horaris i el funcionament.
Els alumnes s’autogestionaran i només hi serà la Teresa de l’EP M.D.D Montserrat com a responsable per
supervisar les accions.
Pel que fa al professorat, després que la comissió organitzadora dissenyi els horaris, es comunicaran i
publicaran (amb la possibilitat de QR que envia a l’horari). hi haurà quatre espais habilitats i tres franges
de 20 minuts d’intercanvi d’experiències. El professorat hi podrà circular lliurement per elles.
4. 10.30-12.30
Desenvolupament dels tallers i de les píndoles d’intercanvi
5. 12.30-13.30
ACTE DE CLOENDA
a. Discurs institucional de la gerència FEP i si s’escau de representants de l’Ajuntament
b. Representació de l’espectacle de titelles cocreat entre l’alumnat i El Gecko con Botas
c. Els representants dels tallers i de les píndoles d’intercanvi fan un resum de tot el coneixement que
hem generat durant la jornada
d. Es projecta el video resum de l’acte
e. Presentació del logo de l’ecoFEP
Durant tot l’edCAMP hi haurà un equip de reporters que aniran fent registre de tot l’acte (fotos i video)

DESPRÉS DE L’EDCAMP
Un cop marxen els assistents acordem que els ecofeppers (alumnat i professorat) es queden a dinar a l’escola
Santíssima Trinitat.
Després de recollir i dinar aprofitarem per fer avaluació de la jornada i projecció de futur.
S’ha creat un vídeo (i se’n faran un parell més) per promoure l’acte. El podreu trobar penjat AQUÍ.
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Què cal fer?

-

Formalitzar la INSCRIPCIÓ
Dur pensat què pot oferir i què vol aprendre el professorat i quins tallers vol fer
l’alumnat
En cas de fer-se, dur samarreta per estampar i material de reciclatge per fer les
titelles
- Cartó (ideal el cartró de capses "fines", com de cereals o caixes de sabates)
-

-

Tetrabrik (net)
Ampolles de plàstic (si són de colors translúcids hi ha més riquesa)
Canyetes (de beure)
Bosses de plàstic de colors
Capses de plàstic transparent (on ve la carn, alguns pastissos o galetes, etc).
Bossa de reixa de fruita, com ara les taronges o els alls, etc.
Revistes i paper de diari
Roba vella
Gomes elàstiques

30 de maig a les 18h a l’escola Santíssima Trinitat per preparar la trobada
(Comissió organitzadora i tothom qui vulgui!)

3. ALTRES
● TROBADA DAC-ECOFEP
S’aclareix aspectes de la propera trobada DAC-ECOFEP
- A la trobada es treballaran aspectes relacionats amb la darrera encíclica i per això es convida a tots els
membres de l’ecofep QUE HI VULGUIN PARTICIPAR
- No hi ha límit d’assistents. Únicament cal tenir en compte les possibilitats de substitució de cada una de les
escoles
- No cal preparar res. Simplement cal que cada ecofepper cal que faci les aportacions que cregui oportunes en
la jornada de treball

● LOGO ECOFEP
Es pengen totes les propostes i es procedeix a votar.
La proposta guanyadora serà adaptada i professionalitzada per la
professora de plàstica de l’escola St.Jaume de la FEP tenint en compte les
premises que, respectant la idea original,es farà un logotip representatiu.
El logotip definitu es presentarà a l’ecoEDcamp
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Comissió Tècnica
Membres de la comissió
Amb la finalitat de ser un òrgan d’assessorament constant a la presidència i a la gerència de la
FEP i de connexió amb les problemàtiques educatives i de gestió dels nostres centres, ha estat
formada en el curs 2017-2018 per: Ignasi Garcia (president de la FEP), Isidor Torrescusa (gerent
de la FEP), Josep Mª Coma (director a Tecla Sala, aquest com a secretari d’actes de les
reunions), Sònia Esteve (directora a Sant Jaume) i Armando López (director a Santa Teresa de
Lisieux).
Trobades durant el curs
La comissió en el curs com a tal s’ha reunit vuit vegades i l’ manté la següent estructura amb
l’objectiu de fer realitat la finalitat abans esmentada:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió.
2. Informacions i/o temàtiques des de presidència i/o gerència.
3. Seguiment de:
• la vida dels centres educatius
• les comissions i equips de treball
• àrees de treballs
4. Treballs de desenvolupament del pla anual 2017-2018
5. Informacions principals que cal fer arribar a les escoles: recordatoris, comprovació
de tasques, etc.
6. Definir els treballs per a la propera trobada.
Per tal de saber del contingut de les reunions reproduïm els ordres del dia d’aquestes sis reunions
realitzades en el curs:

Reunió 82
Dia: Dimarts, 3 d’octubre de 2017
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Salutació i benvinguda.
Acta de la darrera trobada de la comissió tècnica.
Constitució de la comissió tècnica.
Temes de presidència i/o de gerència:
•
•
•
•
•
•

Anàlisi de la situació després de l’1 d’Octubre
Trobada amb el Sr. Cardenal Arquebisbe de BCN: renovació de president i
Patronat de la FEP, per al període 2017-2020
Prec de suport econòmic addicional: assimilació d’un treballador de Sant Ramon
Nonat i trasllat a Mare Alfonsa Cavin
Valoració de la V Trobada dels equips directius de la FEP
Compartir les primeres informacions de les comissions de treball
Valoració del treball realitzat per la Fundació Tr@ms sobre la maduresa
tecnològica de tres centres de la FEP (Tecla Sala, Santa Teresa de Lisieux i Sant
Jaume) i col·laboració de futur
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5. Pla anual 2017-2018.







Tenint present el contingut de la memòria del curs 2016-2017, amb les valoracions fetes
pels diferents equips i comissions de treball, s’haurà d’aprovar la proposta d’objectius
generals i accions a desenvolupar per al curs, per tal de presentar a l’equip de directors
i, posteriorment, al Patronat de la FEP.
Aprovar la proposta de calendari de reunions.
Aprovar la proposta de com impulsar la robòtica en les escoles FEP (acord de la darrera
trobada d’equips directius de la FEP)
Pensem en la planificació de temàtiques formatives i estratègiques per a les segones
parts de les trobades de directors.
Recordem la possible jornada d’educadors de la FEP: setembre de 2018

6. Definir treballs per a la propera trobada de la comissió i del primer equip de
directors.

Reunió 83
Dia: Dimarts, 7 de novembre de 2017
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
1. Salutació i benvinguda.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera trobada de la comissió
tècnica.
3. Temes de presidència i/o de gerència:






Anàlisi de la situació de País i repercussió en els nostres centres (possibles noves
aturades de País i/o vaga general)
Planificació de relleus a les direccions: en acabar el curs tocaria la renovació o proposta de
continuïtat a NS de Montserrat, Sant Medir, La Salut, Santíssima Trinitat, Sant Josep Oriol
i Sant Ramon Nonat. També, per jubilació parcial, a Tecla Sala.
Proposta a presentar al Patronat de distribució de representant de la institució titular en els
consells escolars, per vacants o per assegurar la presència continuada
Participació de les escoles FEP en les activitats de Justícia i Pau
.../...

4. Del Pla anual 2017-2018.
 Aprovació definitiva del Pla anual.
 De la planificació de temàtiques formatives i estratègiques per a les segones parts de les
trobades de directors.
 Planificació de la jornada d’educadors de la FEP: 7 de setembre de 2018
5.






De les comissions de treball.
Comissió de pastoral: III Trobada d’educadors FEP, a Montserrat, dies 3 i 4 de novembre);
Comissió pedagògica: valoració formació Clickedu (avaluació a Primària i ESO);
Comissió #ecoFEP: 1a trobada, al Tecla Sala (edifici Fàtima), el dia 8 de novembre
Comissió TIC: formació per a la implementació del programa educatiu ONMAT; informació
de la darrera trobada de la comissió
Comissió educació especial: 10 de novembre, Jornada d’educació especial, “Construint
futur”, al CaixaForum
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6. Definir treballs per a la propera trobada de la comissió i del segon equip de
directors.



Presentació de la Fundació Tr@ms, a càrrec de l’Antoni Romero, director general i del
Xavier Patiño, director pedagògic.
Concreció de les temàtiques formatives i estratègiques per a les segones parts de les
trobades de directors.

Reunió 84 (extraordinària)
Dia: Dimarts, 21 de novembre de 2018
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
Punt únic: Jornada d’educadors de la FEP del 7 de setembre de 2018
Desenvolupament
El motiu de la reunió extraordinària de la comissió tècnica és la d’iniciar la preparació
d’aquesta jornada, decidint-ne els aspectes bàsics.
Objectiu de la jornada
Crear fundació i assentar-ne el futur.
Lloc
Es comenta que el lloc que podria acollir unes 600 persones podria ser Blanquerna o el
Seminari de Barcelona, tot i que el saló d’actes d’aquest últim segurament no tindria prou
capacitat. Es faran les gestions oportunes.
Estructura
D’entrada es pensa en una jornada que tingui els apartats següents:
1- Presentació: Explicació de la FEP, amb alguna persona que comenti videos, perfils,... de
les diverses escoles.
2- Conferència o ponència d’alguna persona de prestigi sobre un tema d’interès que hi estigui
relacionat.
3- Descans i esmorzar.
4- Tallers:
- Presentacions elaborades des de les comissions de la FEP durant aquest curs
- Intercanvi d’experiències concretes: hort escolar, robòtica, etc.
- Materials d’Escola Nova XXI
- Introducció de noves tecnologies: iPads a Educació Infantil,...
- Col·laboracions externes de Tr@ms, Justícia i Pau,...
Els participants haurien d’inscriure’s prèviament a dos o tres tallers per poder organitzarlos. Es veu evident que la dificultat principal serà la creació de tallers adequats per a
tantes persones.
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Difusió
Caldrà donar molta difusió a la celebració d’aquesta jornada i, per això, es contactarà de
seguida amb l’empresa ANIMASET Media i Comunicació SL, que ja es va ocupar de la
celebració del 25è aniversari de la FEP i d’altres esdeveniments de les nostres escoles.
Aquesta empresa seria l’encarregada de donar suport tècnic a la preparació de la jornada i
de la difusió i comunicació necessàries, amb l’elaboració dels materials adients. Es
procurarà fer arribar a tothom impactes periòdics que reflecteixin la importància de la
jornada, per exemple amb l’edició regularment d’un butlletí. També es parla de fer una
carta adreçada a tots els educadors de les escoles, signada pel president, de convocatòria
a aquesta jornada. Podríem trobar també un lema, un logotip de la jornada, etc.
Comissió
A més dels membres de la comissió tècnica, es proposarà que hi participin en Carles
Armengol, vicepresident de la FEP, que té experiència en la preparació d’esdeveniments
semblants, els Srs. Jordi Roigé i Laia Roigé d’ ANIMASET Media i Comunicació SL, i algun
director més de les escoles de la FEP, com l’Eduard Vidal, de l’Escola Sant Ramon Nonat.
El dia proposat per a la primera trobada de la comissió per a la Jornada del Professorat de
la FEP (7-9) és el dia 14 de desembre a les 16 hores.

Reunió 85
Dia: Dimarts, 9 de gener de 2018
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
1.
2.
3.


4.


Salutació i benvinguda.
Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes 83 i 84 de la comissió tècnica.
Temes de presidència i/o de gerència:
El procés de captació de noves famílies per al curs 2018-2019.
.../...
Del Pla anual 2017-2018.
Planificació de temàtiques formatives i estratègiques per a les segones parts de les
trobades de directors: concretar definitivament els experts convidats.

5. De les comissions de treball: darreres informacions.
6. Definir treballs de la tercera trobada de l’equip de directors.
 Planificar la visita de Mons. Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, a la trobada
de l’equip de directors, del 31 de gener.
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Reunió 86
Dia: Dimarts, 6 de febrer de 2018
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
1. Salutació i benvinguda.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 85 de la comissió tècnica.
3. Valoració de la trobada de l’equip de directors, del passat 30 de gener, amb Mons.
Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona.
4. Seguiment dels treballs de la jornada d’educadors, del dia 7 de setembre de 2018:
 Pressupost del pla de comunicació elaborat per ANIMASET MEDIA COMUNICACIÓ SL
 Actuacions immediates del pla de comunicació
 Reserva de l’espai per l’acte central
 Contactes i respostes dels experts
 Concreció de tallers i properes actuacions de la comissió pedagògica en aquest sentit
 Gestions i peticions realitzades a proveïdors: ABACUS, CLICKEDU i SCOLAREST
5. De les comissions de treball:
 Comissió de pastoral: relleu en la coordinació; propera reunió de la comissió
20/02/2018; canvi de data de la jornada de pastoral al dia 22 de maig i petició a Carles
Armengol de conducció de la jornada, per tractar el tema del “consum i els estils de
vida”.
 Comissió pedagògica: treballs preparatius de la jornada d’educadors 7/9/2018
 Comissió #ecoFEP: 2a trobada el dia 28 de febrer al Petit Santa Maria
 Comissió d’educació especial: trobada el dia 6 de març a MD de Montserrat
 Comissió TIC: de la trobada de l’1 de febrer
6. Definir treballs de la quarta trobada de l’equip de directors.
 Planificar la segona part de la trobada, en principi reservada a Enric Masllorens, director
general de Jesuïtes Educació.

Reunió 87
Dia: Dimarts, 3 d’abril de 2018
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
1. Salutació i benvinguda.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 86 de la comissió tècnica.
3. Temes de presidència i/o gerència:
 Situació dels relleus en les direccions en determinats centres
 Detecció i formació futurs directors/es i/o membres d’equips directius
 .../...
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4. Seguiment dels treballs de la jornada d’educadors, del dia 7 de setembre de 2018:
 Relació definitiva dels tallers simultanis i orientacions a les direccions de les escoles per
a la distribució del personal.
 .../...
5. De les comissions de treball:
 Comissió de pastoral: jornada de pastoral al dia 22 de maig i proposta de Carles
Armengol de conducció de la jornada, per tractar el tema del “consum i els estils de
vida”.
 Comissió pedagògica: treballs preparatius de la jornada d’educadors 7/9/2018
 Comissió #ecoFEP: noves informacions
 Comissió d’educació especial: actuacions a fer respecte del Decret d’inclusió
 Comissió TIC: noves informacions
6. VI Jornada dels equips directius FEP: planificació.
7. Definir treballs de la quarta trobada de l’equip de directors.
 Planificar la segona part de la trobada, en principi reservada a la temàtica, Escola i
divulgació cultural de País, a càrrec de Carles Duarte, director general de la Institució
Cultural del CIC.

Reunió 88
Dia: Dimarts, 8 de maig de 2018
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
1. Salutació i benvinguda.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 87 de la comissió tècnica.
3. Temes de presidència i/o gerència:
 Calendari de visites programades per al curs 2018-2019 del Sr. Cardenal Arquebisbe a
escoles de la FEP.
 De l’organigrama de funcionament de la seu central de la FEP: possibilitat d’ampliació.
 .../...
4. Seguiment dels treballs de la jornada d’educadors, del dia 7 de setembre de 2018:
 Document relatiu a les orientacions a les direccions de les escoles per a la distribució
del personal.
 Document relatiu a les orientacions a les direccions de les escoles per a l’elaboració
de la guia de les escoles FEP.
 .../...
5. De les comissions de treball:
 Comissió de pastoral: jornada de pastoral al dia 22 de maig (seguiment d’inscripcions i
lliurament de documentació).
 Comissió pedagògica: treballs preparatius de la jornada d’educadors 7/9/2018
 Comissió #ecoFEP: noves informacions
 Comissió d’educació especial: noves informacions
 Comissió TIC: noves informacions
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6. VI Jornada dels equips directius FEP:
 Cal definir encara el conferenciant i guia de la trobada.
7. Definir treballs de la cinquena trobada de l’equip de directors.
 Planificar i orientar la segona part de la trobada, reservada a la temàtica, L’horitzó
2020, el somni transformador a l’escola dels jesuïtes, a Catalunya, a càrrec d’Enric
Masllorens, director general de Jesuïtes Educació.

Reunió 89
Dia: Dimarts, 5 de juny de 2018
Lloc: A la seu de la FEP
Horari: A les 16:00 hores
Ordre del dia:
1. Salutació i benvinguda.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 88 de la comissió tècnica.
3. Temes de presidència i/o gerència:
 Petició de Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de BCN, d’intercanvi amb una de les
escolanies de la Diòcesi de Mallorca
 Actualització d’informació referida a l’Escola Sant Felip Neri
 Pressupostos presentats per les escoles i dificultats d’inversions en determinades
escoles: finançament
4. VI Jornada dels equips directius FEP:
 Lloc: Centre Cívic Baró de Viver i Escola L’Esperança
 Ponent i animador de la trobada: Dr. Jordi Longás, coordinador del Màster en
Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius de la URL
 Temàtica: L’exercici del lideratge i el benestar docent
5. Seguiment dels treballs de la jornada d’educadors, del dia 7 de setembre de 2018.
 Trobada de dijous, dia 7 de juny, a les 16:00 hores
6. De les comissions de treball:
 Novetats des de les comissions
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Equip de directors
Durant aquest curs escolar s’han realitzat sis reunions ordinàries de directors i directores que
han seguit amb l’estructura de funcionament dels darrers cursos, és a dir, una primera part
d’intercanvi d’informacions d’interès general, d’exposició del treball de les diferents comissions i
equips de treball, una segona part de caràcter més formatiu i de reflexió, a partir de la intervenció
d’alguna persona i/o expert.
Aquestes convocatòries permeten intercanviar informació i crear situacions de trobada, de
participació i de consens, en definitiva de sentiment de pertinença a una mateixa xarxa.
Habitualment, aquestes reunions han seguit l’ordre del dia següent:
1.
2.
3.
4.

Temes de presidència i gerència.
Informació de la comissió tècnica.
Informació de les diferents comissions de treball.
Suggeriments, valoracions i propostes.

Els temes que fonamentalment s’han treballat han estat els següents:

28 de novembre
La innovació com a element d’identitat de centre:
Presentació de la Fundació Tr@ms,
a càrrec d’Antoni Romero, director general de la Fundació Tr@ms.

30 de gener
Testimoni de vida consagrada,
a càrrec de Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona.

27 de febrer
El lideratge educatiu: apunts des de l’experiència,
a càrrec de Ricard Pol, exdirector general de l’Escola BetàniaPatmos i actual patró de
la Fundació Privada BetàniaPatmos.

24 d’abril
Escola i divulgació cultural de País,
a càrrec de Carles Duarte, director general de la Institució Cultural del CIC.
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29 de maig
L’horitzó 2020, el somni transformador a l’escola dels jesuïtes, a Catalunya,
a càrrec d’Enric Masllorens, director general de Jesuïtes Educació.

Equip d’administradors
Durant el curs s’han convocat dues trobades per al conjunt d’administradors amb la finalitat de
posar en comú el desplegament del projecte liderat per l’equip de comptabilitat. També s’han
aprofitat aquestes trobades per unificar criteris en temàtiques tan importants com l’elaboració de
pressupostos, la previsió de tresoreria, etc. La informació treballada ha estat supervisada per
l’àrea econòmica de la FEP amb l’assessorament de Barcelona Advocats Associats.

Les reunions han estat les següents:

dijous, dia 23 de novembre de 2017
9:00 hores, a la seu de la FEP, amb el següent ordre del dia:
1. Salutació i benvinguda.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió.
3. Presentació dels objectius i línies d’actuació generals de la FEP recollides en el “Pla anual
FEP”, per al curs 2017-2018.
4. Des de l’àrea dels recursos humans: informacions d’interès general.
5. Des de l’àrea econòmica:
• Valoració del procés de tancament de la comptabilitat curs 2016-2017
• Objectius de l’àrea econòmica de la FEP per al curs 2017-2018
6. Precs i preguntes.

dijous, dia 19 d’abril de 2018
9:00 hores, a la seu de la FEP, amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salutació i benvinguda.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió.
Orientacions per a l’elaboració del pressupost de gestió per al curs 2018-2019.
Des de l’àrea econòmica:: informacions d’interès general.
Des de l’àrea dels recursos humans: informacions d’interès general.
Precs i preguntes.
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Breu radiografia de les escoles de la xarxa
Escoles aplegades a la Fundació Escoles Parroquials de
l’Arquebisbat de Barcelona

Arxidiòcesi de Barcelona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Collegi Mare Alfonsa Cavin
Escola Sant Jaume de la FEP (L’Hospitalet de Llobregat)
Collegi Tecla Sala (L’Hospitalet de Llobregat)
Escola d'Aprenents St. Genís dels Agudells
Escola Especialitzada La Sagrera
Collegi Santa Teresa de Lisieux
Collegi Sant Josep Oriol
Escola Mare de Déu de la Salut (Badalona)
Escola Mare de Déu del Roser-Les Planes
Col·legi Sant Ramon Nonat
Escola Sant Medir
Collegi Santíssima Trinitat
Escola l’Esperança
Escola d’Educació Especial Ntra. Sra. de Montserrat
Escola Bon Pastor
Escola d’Educació Infantil El Petit Sta. Maria
Escola Especial Mare de Déu de Montserrat c/Varsòvia
Escola Professional Mare de Déu de Montserrat c/Sospir

Altres escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona

Arxidiòcesi de Barcelona
1. Col·legi Parroquial Sant Feliu (Cabrera de Mar)
2. Col·legi Casal dels Àngels (L’Hospitalet del Llobregat)
3. Escola IPSE (Barcelona)
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Arxidiòcesi de Barcelona

Adreça:

Av. Rasos de Peguera, 57 bis

Núm. Codi:

08008309

Telèfon:

93.359.49.96

Fax:

93.353.22.85

Web:

www.marealfonsacavin.cat

e-mail:

dir.alfonsacavin@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Jordi Reverter Garcia

Administradora:

Ana Miquel Faig
Educació
Infantil

08033 - BARCELONA

Educació Primària

ESO
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

Distribució de la matrícula

25

22

25

25

25

25

25

25

25

32

32

28

30

344

Unitats en funcionament

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

0

2

0

0

0

1

0

0

2

2

1

0

9

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

0

5

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

4

1

8

Plans individualitzats

1

1

2

1

0

0

2

0

0

5

4

8

2

26

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats
Religió
Servei de menjador
Resultats avaluació ESO
(% aprovats)
Personal Docent

19
-

4
25

25

25

25

44

77

-

-

15

11
25

25

32

32

34
28

30

91

89

121
93

66

9

Personal Administració i Serveis
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

272

24
2

Alumnes amb n.e.e. amb dictamen de l’EAP.
Sobredotació intel·lectual.
Alumnes amb necessitats socioeconòmiques o socioculturals desfavorides amb dictamen de l’EAP.
Alumnes amb n.e.e. ja incorporats al centre sense dictamen de l’EAP.
Alumnes nouvinguts incorporats al sistema educatiu en els darrers 24 mesos.
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08903 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Adreça:

c/ Santiago Apòstol, núm. 38

Núm. Codi:

08019009

Telèfon:

93.449.71.96

Fax:

93.333.55.36

Web:

www.santjaumefep.org

e-mail:

dir.santjaume@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Sònia Esteve Martínez

Administradora:

Pepi Campillo Gracia
Educació
Infantil

Educació Primària

ESO

Batxillerat
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

1r

2n

Distribució de la matrícula

50

49

48

50

46

46

49

51

48

62

63

64

55

35

31

747

Unitats en funcionament

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

28

Tipologia (A)

1

1

0

1

1

1

0

1

0

2

1

1

2

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

0

0

4

1

2

2

4

8

7

5

3

4

9

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

1

4

3

4

1

4

1

1

1

0

1

2

2

Plans individualitzats

0

0

0

0

4

4

2

2

0

4

3

7

6

Alumnes d’altres nacionalitats
Religió

-

29
-

26
50

46

46

1
-

51

48

62

63

6

-

-

1

55

25

0
5

64

55

0

28
49

13

33
88

35

0

569

Servei de menjador

85

140

52

-

-

277

Servei de transport escolar

1

1

1

-

-

3

83

94

-

Resultats avaluació ESO/BAT
(% aprovats)
Personal Docent
Personal Administració i Serveis

-

35

98

96

91

91
23

58
8

Projectes de millora:
EntusiasMAT
Primària Musical
Auxiliar Conversa
1x1
Intercanvi Lingüístic
Ús Plataforma Educativa
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08901 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Adreça:

c/ Tecla Sala, núm. 18

Núm. Codi:

08019058

Telèfon:

93.337.35.66

Fax:

93.261.29.38

Web:

www.teclasala.cat

e-mail:

dir.teclasala@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Josep Maria Coma i Vilà

Administrador:

Jordi Torner Blasco
Educació
Infantil

Educació Primària

ESO

Batxillerat

Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

1r

2n

Distribució de la matrícula

72

74

81

77

75

77

78

74

75

118

111

111

116

68

71

1278

Unitats en funcionament

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

47

0

1

1

1

0

1

1

3

2

0

2

1

0

0

0

13

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

0

0

0

0

2

0

0

3

0

4

0

5

1

0

0

15

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

0

0

0

5

77

75

77

78

74

75

118

111

111

116

68

0

980

Tipologia (A)

Religió

-

Alumnes d’altres nacionalitats

3

2

23

2

30

140

229

44

-

413

Servei de menjador
Resultats avaluació ESO/BAT
(% aprovats)

45

Personal Docent

99

95

97

100

100

44

Personal Administració i
Serveis

99

89
10

Aquest centre està integrat, a més, per les seus següents:
Edifici Parvulari
Adreça:

Rambla Just Oliveras, núm. 30

Telèfon:

93 338.38.50

08901 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Edifici Primària
Adreça:
Telèfon:

C/. Baró de Maldà, núm. 27
93 337.12.14

08901 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
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Adreça:

c/ Saldes, 3

08035 - BARCELONA

Núm. Codi:

08011643

Telèfon:

93.211.66.42

Fax:

93.253.11.90

Web:

www.aprenents.cat

e-mail:

dir.aprenents@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Josep Dalmau i Castanyer

Administradora:

Loli Santasusana Martinez

ESO amb modificació curricular i
Programes Formació Inserció
1r

2n

Total

3r

HT

AD

FT

HT

AD

FT

HT

AD

FT

Distribució de la matrícula

24

12

12

24

10

12

17

10

8

129

Unitats en funcionament

2

1

1

2

1

1

2

1

1

12

Codi EAP
(Discapacitat intel·lectual lleugera)

51

(Discapacitat intel·lectual mitjana)

5

(Discapacitat visual)

-

(Discapacitat auditiva)

2

(Trastorn generalitzat desenvolupament)

29

(Altres alteracions greus de personalitat)

42

(Discapacitat Motriu: Autònom)

-

Alumnes d’altres nacionalitats

45

Religió

129

Servei de menjador

30

Personal Docent

24

Personal Administració i Serveis

1

Projectes:
Pla Estratègic
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Adreça:

c/ Badajoz, núm. 130-134

08018 - BARCELONA

Núm. Codi:

08013585

Telèfon/Fax:

93.300.38.42

Web:

www.escolasagrera.cat

e-mail:

dir.sagrera@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora:

Anna Garrofé Sabater

Administradora:

Gloria Ventosa Amat
PRIMÀRIA amb
modificació
curricular

ESO amb modificació
curricular

Total

CI

CM

CS

1r

2n

3r

4t

Distribució de la matrícula

0

1

9

21

11

21

12

75

Unitats en funcionament

0

1

1

1

1

1

1

6

Codi EAP

-

-

-

-

-

-

-

-

(Discapacitat visual)
(Discapacitat auditiva)

-

-

-

-

-

-

-

-

(Discapacitat intel·lectual lleugera)

0

0

0

1

1

1

0

3

(Discapacitat intel·lectual mitjana)

0

0

4

13

7

17

8

49

(Discapacitat intel·lectual severa)

0

0

2

2

0

0

0

4

(Discapacitat intel·lectual profunda)

-

-

-

-

-

-

-

-

(Discapacitat motòrica)

-

-

-

-

-

-

-

-

(Altres alteracions greus personalitat)

0

0

0

5

2

3

3

13

(Trastorn generalitzat desenvolupament)

0

1

3

0

1

0

0

5

Alumnes d’altres nacionalitats

8

Servei de menjador

40

Personal Docent

18

Personal Administració i Serveis
Projectes d’Innovació:
Taller Robòtica
“La Gammificació a l’escola”

1

Taller de Cinema (dins del taller de MAV)
Bones Pràctiques:
Taller d’Escacs
“Fem la Revista de l’escola”
“El Museu de l’escola”
“Heros of Cruyff Courts”
Competència Social
“El Teatre a l’Escola”
Taller de MAV
Metodologia:
Aprenentatge
Multinivell/Treball per Projectes / Jornades
Temàtiques/ PVITAC/ ABP
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Adreça:

c/ Déu i Mata, núm. 67

08029 - BARCELONA

Núm. Codi:

08009508

Telèfon:

93.430.93.18

Fax:

93.419.95.15

Web:

www.stlisieux.org

e-mail:

dir.santateresa@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Armando López Mundina

Administradora:

Mª Carmen Romano Aparicio

Educació
Infantil

Educació Primària

ESO

Batxillerat
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

1r

2n

Distribució de la matrícula

46

51

49

56

52

49

54

52

50

61

63

64

66

72

67

852

Unitats en funcionament

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

0

2

1

0

1

1

0

0

2

2

2

1

2

0

0

14

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

2

0

0

0

6

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3

Plans individualitzats

0

4

1

2

1

3

2

3

3

6

7

10

4

2

3

51

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats

7

Religió

-

Servei de menjador
Resultats avaluació ESO/BAT
(% aprovats)
Personal Docent
Personal Administració i
Serveis
Programes d’innovació:
Salut Integral/Pla de Salut
Primària Musical

9
56

52

128

49

6
54

52

50

61

253
27

63

4
64

66

97

99

92

0

71

113

26

94
29

89

638
494

92

56
8

Projecte TERRE
Projecte tutors Júniors
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Adreça:

c/ Villarroel, núm. 85

08011 - BARCELONA

Núm. Codi:

08006052

Telèfon:

93.453.62.68

Fax:

93.451.61.75

Web:

www.escolasantjoseporiol.org

e-mail:

dir.santjosep@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora:

Mª Àngels Fernández Reverte

Administradora:

Mercè Navarrete López-Cepero

Educació
Infantil

Educació Primària
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Distribució de la matrícula

24

24

24

21

19

21

24

20

21

198

Unitats en funcionament

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

0

0

2

1

2

1

1

0

1

8

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

0

2

0

1

2

1

0

1

0

7

Plans Individualitzats

0

0

0

0

0

0

2

0

1

3

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats
Religió

17
-

22
21

19

21

39
24

20

21

126

Servei de menjador

54

87

141

Personal Docent

3

12

15

Personal Administració i Serveis

6

Projectes:
Pla impuls audiovisuals
Pla sostenibilitat
Escola 21
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Adreça:

Pg. de la Salut, núm. 36-38

Núm. Codi:

08000670

Telèfon/Fax:

93.387.62.43

Web:

www.escolamds.cat

e-mail:

dir.lasalut@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora:

Mª Antonia Montesinos Rodríguez

Administradora:

Elisenda Mercader Vellve

Educació
Infantil

08914 - BADALONA

Educació Primària
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

Distribució de la matrícula

22

25

25

27

27

28

25

26

25

230

Unitats en funcionament

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

2

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plans Individualitzats

2

1

1

0

0

1

1

1

3

10

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats
Religió

24
-

28
27

27

28

52
28

26

25

161

Servei de menjador

33

72

105

Personal Docent

3

13

16

Personal Administració i Serveis

4

Projectes:
Tallers Compartits P5
Tallers Compartits d’Ahir i d’Avui
Musical: La Bella i La Bèstia
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Adreça:

Av. Rectoret, núm. 22

08017 - BARCELONA

Núm. Codi:

08014449

Telèfon/Fax:

93.406.94.17

Web:

www.escolaroser-lesplanes.cat

e-mail:

dir.mdroser@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora:

Mercè Cervós Prillo

Administradora:

Mercè Caselles Rutllant

Educació
Infantil

Distribució de la matrícula

Educació Primària

ESO
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3

3

3

5

5

5

4

3

9

8

8

15

8

79

1

1

1

1

8

Unitats en funcionament

1

1

1

1

3r

4t

0

0

0

0

0

2

0

0

4

2

0

3

1

12

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

0

3

1

4

4

2

4

3

9

5

5

10

3

53

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

2

6

1

13

Plans individualitzats

0

0

0

0

0

1

1

0

3

6

6

13

1

31

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats

4

Religió

-

Servei de menjador

8

12

33

53

Servei de Transport

3

12

13

28

Resultats avaluació (% aprovats)

-

-

Personal Docent

16
4

4

9

Personal Administració i Serveis

5

18
4

3

7

5

100

5

38
5

93

100

8

7

75

49

17
1

Projectes:
Mengem fruita
L’hort
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Adreça:

c/ Collblanch, núm. 72

08028 - BARCELONA

Núm. Codi:

08009454

Telèfon:

93.333.99.72

Fax:

93.448.10.06

Web:

www.santramonnonat.org

e-mail:

dir.santramon@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Eduard Vidal i Terrés

Administradora:

Patricia Asensio Ontoria

Educació
Infantil

Educació Primària

ESO
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

Distribució de la matrícula

50

52

50

54

56

47

53

51

58

60

64

61

56

712

Unitats en funcionament

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

0

0

0

1

2

1

1

0

3

3

1

2

0

14

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

0

0

0

0

2

1

2

1

2

0

1

1

0

10

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

3

4

3

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

16

Plans Individualitzats

0

0

0

1

4

2

6

5

11

7

8

3

3

50

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats

9

Religió

-

Servei de menjador
Resultats avaluació (% aprovats)
Personal Docent
Personal Administració i Serveis

4
54

56

88

46

15
53

51

58

60

64

184
17

28
61

56

98

98

272
97

16

559

100

33
6

Programes d’ Innovació:
La Revolució Verda
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Adreça:

c/ Constitució, núm. 15 (Passatge Toledo 10-14)

Núm. Codi:

08006209

Telèfon:

93.421.71.50

Fax:

93.422.52.98

Web:

www.xtec.cat/esc-santmedir

e-mail:

dir.santmedir@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Joan Picart Faiget

Administradora:

Eva López Padilla

Educació
Infantil

08014 - BARCELONA

Educació Primària

ESO
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

Distribució de la matrícula

24

25

23

26

25

24

27

25

24

30

27

25

19

324

Unitats en funcionament

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

0

0

1

1

2

0

1

0

1

0

1

1

0

8

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

1

0

3

2

3

2

0

0

1

1

3

1

1

18

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

1

0

1

2

0

2

0

2

1

0

1

0

0

10

Plans Individualitzats

0

0

1

1

2

0

1

0

1

0

3

4

6

19

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats

7

Religió

-

Servei de menjador
Resultats avaluació (%aprovats)
Personal Docent

22
10

14

9

53

83

-

23

Personal Administració i Serveis

7

8
2

6

16

7

37
13

5

100

96

136
96

10

89

100

33
5

Projectes:
Solidaritat amb el barri
1X1
Robòtica en anglès
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Adreça:

c/ Mare de Déu de Lorda, núm. 3-5

Núm. Codi:

08009235

Telèfon:

93.274 41 95

Fax:

93.274.48.11

Web:

www.stmatrinitat.org

e-mail:

dir.stmatrinitat@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Aurelia Miñambres de la Torre

Administradora:

Sandra Pariente Ortega
Educació
Infantil

08033 - BARCELONA

Educació Primària

ESO

Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

Distribució de la matrícula

25

22

25

24

26

25

27

23

24

26

20

24

22

313

Unitats en funcionament

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

0

0

0

3

0

0

1

2

0

0

2

0

0

8

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

3

0

1

3

2

1

2

3

1

1

2

3

0

22

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

0

1

0

2

1

0

1

0

1

1

1

0

3

11

Plans Individualitzats

0

0

0

3

1

1

4

2

0

1

1

0

0

13

Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats

3

Religió

-

Servei de menjador

7
24

25

40

Resultats avaluació ESO
(% aprovats)

14

Personal Administració i
Serveis
Projectes:
Apadrinem el patrimoni

27

23

24

26

20

83
-

Personal Docent

24

17

27
24

22

92

90

239
123

100

10

91

24
4

GEP
Comunitats d’Aprenentatge
ILEC
Servei Comunitari
- 77 -

Memòria 2017-2018

Adreça:

c/ Quito, núm. 25-37

Núm. Codi:

08008267

Telèfon:

93.345.77.45

Fax:

93.346.90.52

Web:

www.escolaesperanca.cat

e-mail:

dir.esperanca@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Jesús Abenza Pérez

Administració:

Joaquim Monfort Pañego / Mª José Martinez Vallejo

Educació
Infantil

08030 - BARCELONA

Educació Primària

ESO

Batxillerat

Cicles
Formatius

Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

1r

2n

Distribució de la matrícula

18

15

18

10

20

17

14

21

16

32

28

32

20

50

49

19

20

399

Unitats en funcionament

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

19

0

0

2

0

2

2

0

1

0

2

4

4

1

1

0

0

0

19

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

6

7

12

4

11

8

6

10

4

11

12

8

4

0

0

0

0

103

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

Plans individualitzats

0

0

1

0

4

5

0

1

0

2

4

7

0

1

0

0

0

25

Tipologia (A)

Alumnes altres nacionalitats
Religió

13
-

Servei de menjador
Resultats ESO/BAT/CFGM
(% aprovats)

34
9

18

40

12

17

14

32

28

69
-

15

Personal Docent

16

19

13
32

20

100

91

96

84

50

-

-

-

248

-

-

-

-

117

84

72

95

55

-

28
97

5

22

37

Personal Administració i
Serveis
Projectes:
Tutoria entre iguals

4

Xarxa escoles per la igualtat
Educació emocional
ecoFEP
Erasmus+ATOMS

- 78 -

Memòria 2017-2018

Adreça:

c/ Bronze, núm. 18

08038 - BARCELONA

Núm. Codi:

08013071

Telèfon/Fax:

93.331.20.88

Web:

www.xtec.cat/centres/a8013071/

e-mail:

dir.mdmontserrat@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Director:

Ferran Carreras Llopis

Administradora:

Felicitat Pucurull Fontova

PRIMÀRIA
adaptada

ESO
adaptada

PTVA

PQPI

Total

Distribució de la matrícula

23

27

14

14

78

Grups en funcionament

4

4

2

2

12

-

-

-

-

-

(Discapacitat auditiva)

1

0

0

0

1

(Discapacitat intel·lectual lleugera)

4

8

0

5

17

(Discapacitat intel·lectual mitjana)

4

5

7

3

19

(Discapacitat intel·lectual severa)

6

2

3

0

11

(Discapacitat intel·lectual profunda)

0

0

1

0

1

(Discapacitat motòrica)

-

-

-

-

-

(Altres alteracions greus personalitat)

1

5

2

1

9

(Trastorn generalitzat desenvolupament)

6

7

1

3

17

(Altres)

1

0

0

2

3

Codi EAP
(Discapacitat visual)

Alumnes d’altres nacionalitats

19

Transport col·lectiu

22

Servei de menjador

64

Personal Docent

24

Personal Administració i Serveis

2
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Adreça:

c/ Sant Adrià, núm. 134

08030 - BARCELONA

Núm. Codi:

08008401

Telèfon:

93.314.04.51

Fax:

93.314.04.51

Web:

www.bonpastor.com

e-mail:

dir.bonpastor@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora:

Sònia Zapata Parcerisas

Administradora:

Inma Prieto Caballero

Educació
Infantil

Educació Primària

ESO
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

44

35

44

48

42

53

47

47

48

61

44

53

43

609

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

2

1

1

1

0

0

1

3

3

4

3

0

2

21

Tipologia (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (C)

7

0

3

3

1

3

5

8

5

11

9

5

3

63

Tipologia (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipologia (E)

3

1

0

3

0

0

0

0

1

0

1

2

2

13

Plans Individualitzats

2

2

2

2

2

2

3

5

7

10

14

0

6

57

Distribució de la matrícula
Unitats en funcionament
Tipologia (A)

Alumnes d’altres nacionalitats

6

Religió

-

Servei de menjador

5
48

42

52

Resultats avaluació ESO (% aprovats)
Personal Docent

47

47

48

61

44

106
30

Personal Administració i Serveis

53

15

26
53

43

87

86

158
87

19

486

98

49
4

Projectes:
Erasmus+
Voluntariat a l’ESO
Impuls lectura (ILEC)
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Adreça:

c/ Concili de Trento, núm. 297-299

08020 - BARCELONA

Núm. Codi:

08051719

Telèfon/Fax:

93.313.68.40

Web:

http://www.elpetitsantamaria.org/

e-mail:

dir.elpetitsm@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora:

Jésica Hernández Parra

Administradora:

Antonia Bris Pérez

Educació
Infantil

Llar d’Infants

Total

0-1 any

1-2 anys

2-3 anys

P3

P4

P5

Distribució de la matrícula

-

7

23

25

21

22

98

Unitats en funcionament

-

1

1

1

1

1

5

Alumnes d’altres nacionalitats

-

0

1

4

6

3

14

Alumnes amb necessitats educatives
específiques

-

0

0

2

4

0

6

Servei de menjador

49

Personal Docent

9

Personal Administració i Serveis

4
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Adreça:

c/ Varsòvia, núm. 162-164

08041 - BARCELONA

Núm. Codi:

08014012

Telèfon/Fax:

93.455.76.25

Web:

www.xtec.cat/centres/a8014012/

e-mail:

dir.eemontserrat@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora:

Laia Berlanga Raya

Administrador:

Jordi Silvestre Pérez

Educació Especial
Primària
Adaptada

Secundària Adaptada
1r Cicle

2n Cicle

Total

Distribució de la matrícula

33

29

30

92

Unitats en funcionament

3

3

2

8

Codi EAP

-

-

-

-

-

-

(Discapacitat intel·lectual lleugera)

13

30

43

(Discapacitat intel·lectual mitjana)

8

12

20

(Discapacitat intel·lectual severa)

-

-

-

(Discapacitat intel·lectual profunda)

-

-

-

(Discapacitat motòrica)

-

-

-

(Altres alteracions greus personalitat)

6

4

10

(Trastorn generalitzat desenvolupament)

6

13

19

(Altres)

-

-

-

(Discapacitat visual)
(Discapacitat auditiva)

Alumnes d’altres nacionalitats

17

Transport col·lectiu

-

Servei de menjador

74

Personal Docent

25

Personal Administració i Serveis

2
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Adreça:

c/ Sospir, núm. 30

08026 - BARCELONA

Núm. Codi:

08014012

Telèfon:

93.433.40.96

Fax:

93.433.40.97

Web:

www.xtec.cat/escmarededeudemontserratee/sospir

e-mail:

dir.fpmontserrat@fep.cat

Institució titular:

Fundació per a les Escoles Parroquials

Directora

Marta Oliver Fontanet

Administradora:

Laura Pardo Ros

Programes
Transició Vida
Adulta

Programes
Formació
Inserció

Total

Distribució de la matrícula

31

72

103

Grups en funcionament

2

5

7

-

-

-

(Discapacitat auditiva)

-

-

-

(Discapacitat intel·lectual lleugera)

7

41

48

(Discapacitat intel·lectual mitjana)

14

19

33

(Discapacitat intel·lectual severa)

0

1

1

(Discapacitat intel·lectual profunda)

-

-

-

(Discapacitat motòrica)

-

-

-

(Altres alteracions greus personalitat)

10

9

19

(Trastorn generalitzat desenvolupament)

0

2

2

(Altres)

-

-

-

Codi EAP
(Discapacitat visual)

Alumnes d’altres nacionalitats

8

Transport col·lectiu

-

Servei de menjador

55

Personal Docent

20

Personal Administració i Serveis

1

- 83 -

Memòria 2017-2018

Matriculació Alumnes Curs 2017/18 Vs. Total Oferta
ESCOLA / COL·LEGI

Dif. %

TOTAL
OFERTA

MATRICULACIÓ
2017/18

Dif.
Alumnes

Col·legi Mare Alfonsa Cavin

-0.29%

345

344

-1

Col·legi Sant Jaume

-1.71%

760

747

-13

Col·legi Tecla Sala

-1.31%

1.295

1278

-17

-14.00%

150

129

-21

Escola Especialitzada La Sagrera

4.17%

72

75

3

Col·legi Santa Teresa de Lisieux

2.65%

830

852

22

-12.00%

225

198

-27

2.22%

225

230

5

-12.22%

90

79

-11

3.19%

690

712

22

Escola Sant Medir

-6.09%

345

324

-21

Escola Santíssima Trinitat

-9.28%

345

313

-32

Escola L’Esperança

-24.00%

525

399

-126

Escola Especial Ntra. Sra. de Montserrat

-19.59%

97

78

-19

Escola Bon Pastor

-11.74%

690

609

-81

Escola d’Educació Infantil El Petit Sta.Maria

-15.52%

116

98

-18

Escola Especial Mare de Déu Montserrat

-12.20%

82

92

10

Escola Professional Mare Déu Montserrat

-11.21%

116

103

-13

-4.83%

6.998

6.660

-338

Escola d’Aprenents Sant Genís

Escola Sant Josep Oriol
Col·legi Mare de Déu de la Salut
Escola Mare de Déu del Roser
Col·legi Sant Ramon Nonat

TOTAL
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Altres escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona

Col.legi Parroquial Sant Feliu (Cabrera de Mar)

Adreça:

Pl. de l'Església, núm. 4

Telèfon:

93.759.00.99

Fax:

93.754.08.75

Web:

www.escolasantfeliu.net

e-mail:

secretaria@escolasantfeliu.net

Institució titular:

Parròquia de Cabrera de Mar

Rector:

Mn. Josep-Lluís Muñoz García

Directora:

Mª Josep Fernández i Requena

Cap Administració:

Francisca Pallés Carles

Llar
d’Infants

08349 - CABRERA DE MAR

Educació
Infantil

Educació Primària

ESO
Total

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

Distribució de la matrícula

34

26

22

33

39

42

51

51

50

55

60

59

58

53

633

Unitats en funcionament

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

Personal Docent

36

P.A.S.

23
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Col·legi Casal dels Àngels (L’Hospitalet de Llobregat)

08902 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Adreça(inf. i prim):

c/ Pareto, núm. 37

Telèfon

93.331.45.96

Fax:

93.332.13.42

e-mail:

secretariacasal@infonegocio.com

Institució titular:

Parròquia Sant Isidre

Rector i Director:

Mn. Francesc Prieto Rodríguez

Sotsdirectora:

Mª Carmen Millán

Adreça (ESO):

c/ Jansana, núm. 33

Telèfon:

93.422.03.00

Fax:

93.332.13.42

e-mail:

casal.eso@infonegocio.com

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Educació
Infantil
P3

Distribució de la matrícula
Unitats en funcionament

P4

P5

Educació Primària

ESO
Total

1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

3r

4t

183

417

244

844

8

17

8

33

Personal Docent

46

Nota: Disposem de la informació mitjançant el Portal de transparència del Departament d’Ensenyament.
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Escola IPSE (Barcelona)

Adreça:

c/ Casanova, núm. 175

08036 - BARCELONA

Telèfon:

93.321.50.99

Fax :

93.439.02.15

Web:

www.escolaipse.net

e-mail:

ipse@escolaipse.net

Institució titular:

Fundació Mn. Vicenç Salvà

Rector:

Mn. Angel Jesús Navarro

Directora:

Patricia Salvador

Educació
Infantil
P3

Distribució de la matrícula
Unitats en funcionament

P4

P5

114
2

2

Educació Primària

ESO

Total
1r

2n

3r

4t

5è

6è

1r

2n

229
2

Batxillerat

10

3r

4t

1r

227
2

2

2n

675

105
2

2

2

2

28

Personal Docent

42

Personal P.A.S.

10

Nota: Disposem de la informació mitjançant el Portal de transparència del Departament d’Ensenyament.

- 87 -

Memòria 2017-18

L
Patronat
President:
Ignasi Garcia i Clavel
Nomenat per l’Emm. i Rvdm. Sr Joan Josep Omella Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, pel càrrec de
President de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona, d’acord amb l’article 8
dels estatuts de la Fundació, per tres anys més, amb data 5 d’octubre de 2017.
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Vicepresident:
Carles Armengol Siscares
Secretari:
Víctor Magrans Julià
Altres membres del Patronat:
Rafael Ruiz de Gauna Torres
Sara Blasi Gutierrez
Mn. Enric Termes Ferré
Mercè Caselles Rutllant
Nomenats per l’Emm i Rvdm Sr. Joan Josep Omella Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, pel
Decret 24/17, d’acord amb l’article 7 dels estatuts de la Fundació, per un termini de tres anys més, amb
data 5 d’octubre de 2017.

Gerent:
Sr. Isidor Torrescusa Calaco
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REUNIONS DEL PATRONAT
El Patronat de la FEP s’ha reunit en el curs en tres ocasions ordinàries. Les temàtiques
treballades han estat:

Dia: Dimecres, 15 de novembre de 2017
Hora: A les 19:00 hores
Lloc: A la seu de la FEP (C/. Balmes, 78, 1r pis)

Ordre del dia:
1. Benvinguda i salutació.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta núm. 118).
3. Acceptació de nomenaments de patrons, per la renovació del Patronat de la Fundació, segons
Decret 24/17, de 5 d’octubre de 2017, de l’Emm. i Rvdm. Sr. Joan Josep Omella Omella,
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, per un termini de tres anys, d’acord amb l’article 7 dels
estatuts de la Fundació.
4. Acceptació de nomenament del càrrec de President de la Fundació, signat per l’Emm. i Rvdm.
Sr. Joan Josep Omella Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, de data 5 d’octubre de
2017, per tres anys, d’acord amb l’article 8 dels estatuts de la Fundació.
5. Elecció i acceptació dels càrrecs de vicepresident i de secretari del Patronat de la Fundació,
d’acord amb l’article 8 dels estatuts de la Fundació.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, de la rendició de comptes corresponent al tancament
comptable de l’exercici anterior (curs escolar 2016-2017).
7. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria de la FEP corresponent al curs 2016-2017.
8. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Programació Anual de la FEP, per al curs 20172018.
9. Presentació i aprovació, de representants de la institució titular en els consells escolars de les
escoles FEP.
10. Informació diverses sobre:
 La jornada de bones pràctiques en educació especial, “Construint Futur”, celebrada al
CaixaForum, el passat dia 10 de novembre de 2017.
 Converses per a la incorporació de l’Escola Parroquial Sant Feliu, de Cabrera de Mar.
 Aprovació de les aportacions econòmiques de les escoles de la FEP, per la prestació dels
diferents serveis centrals.
 Aportacions econòmiques de les escoles de la Fundació per a les escoles diocesanes i
parroquials del Bisbat de Terrassa, per la prestació de diferents serveis, segons conveni
de col·laboració.
 .../...
11. Torn obert de paraules.
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Dia: Dimecres, 25 d’abril de 2018
Hora: A les 19:00 hores
Lloc: A la seu de la FEP (C/. Balmes, 78, 1a planta)
Ordre del dia:

1. Salutació del president.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
3. Diverses informacions:
a) Visites realitzades per Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de BCN, a diferents escoles de la
FEP: Aprenents, Sant Josep Oriol i Tecla Sala; participació a la trobada de directors del
passat 30 de gener i a la trobada de pastoral, del pròxim dia 22 de maig
b) Possibles incorporacions d’escoles a la FEP
c) Propers canvis o renovacions a les direccions dels centres, per al període 2018-2021:
Tecla Sala, Sant Medir, NS de Montserrat, Sant Ramon Nonat, Santíssima Trinitat, Sant
Josep Oriol i La Salut
d) Jornada de pastoral, dimarts, 22 de maig, al Centre Salesià Martí Codolar
e) VI Trobada dels equips directius de la FEP, dilluns, 2 de juliol (pendent lloc)
f) Trobada i dinar de cloenda del curs, dimarts, 3 de juliol, a Santíssima Trinitat
g) Jornada d’educadors, #SOMFEP, divendres, 7 de setembre, a Santa Teresa de Lisieux
Anàlisi dels resultats de les preinscripcions curs 2018-2019, per al segon cicle de l’educació
infantil, primària i secundària obligatòria, finalitzada la primera fase del procés a 24-4-2018.
5. Torn obert de paraules.
4.

Dia: Dimecres, dia 11 de juliol de 2018
Hora: A les 19:00 hores
Lloc: A la seu de la FEP (C/. Balmes, 78, 1a planta, 08007-Barcelona)
Ordre del dia:

1. Salutació del president.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
3. Informació de diverses temàtiques:
• Visites programades del Sr. Cardenal a escoles de la FEP
• Jornada d’educadors de les escoles FEP: #SOMFEP (7 de setembre de 2018)
• Resultats i/o previsions de matrícula d’alumnes, per al curs 2018-2019
• Resultats de les PAU (convocatòria de juny de 2018)
4. Presentació i aprovació dels pressupostos de les escoles i de la seu central, per al curs 20182019.
5. Compartim informacions, com a representants de la titularitat, en els diferents consells
escolars.
6. Torn obert de paraules.
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Jornada conjunta amb l’equip de directors i exdirectors de la FEP, i dinar de cloenda del
curs escolar
Dia: dimarts, dia 3 de juliol de 2018
Hora: A les 12.45 hores
Lloc: Col·legi Santíssima Trinitat

Ordre del dia:
Primera part, de 12:45 a 14:00 hores
1. Recepció i benvinguda.
2. Visita guiada a les instal·lacions del Col·legi
Segona part, a partir de les 14:00 hores
3. Dinar de germanor, al vestíbul del Col·legi
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Documents generals aprovats en el curs
ECO EDCAMP FEP :
Primer ECO EDCAMP de les @escolesFEP
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CANVIAR EL CONSUM, PER CANVIAR LA VIDA:
UNA PROPOSTA EDUCATIVA I PASTORAL
Orientacions a la llum de la Laudato si’ i
de la Doctrina Social de l’Església
A càrrec de Carles Armengol i Siscares, vicepresident de la FEP

Amb la presència de Mons. Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, el dia 22 de maig de
2018 se celebrà la tradicional Jornada de Pastoral de les escoles de la FEP, al Centre Salesià
Martí-Codolar, de Barcelona.
Enguany, per a la dinamització de la jornada, hem comptat amb la col·laboració d’en Carles
Armengol, vicepresident de la FEP, a partir de la presentació del document, "Canviar el consum,
per canviar la vida: una proposta educativa i pastoral” , a la llum de l’Encíclica del Papa
Francesc, “Laudato si’” i de la Doctrina Social de l’Església.
El consum és una dimensió vital, cultural i econòmica cabdal en els nostres temps. El pensament
social cristià, que és el nostre marc de referència prioritari, aporta llum davant la problemàtica i els
interrogants que el consum genera, en les seves diverses dimensions. Una de les dimensions a
abordar en la que centrem aquesta aportació, és la de l’educació.
A la jornada hem intentat oferir als educadors algunes remarques del pensament cristià sobre el
consum i el consumisme i els estils de vida i orientacions pedagògiques de com educar i ajudar al
canvi en aquest àmbit.
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Hàbits per a un nou estil de vida (una proposta per al primer món)
1.

El poder dels hàbits
Educar els hàbits

Els valors no es poden ensenyar. Es poden debatre, és poden reflexionar, però en cert sentit
podríem dir que no es poden “educar”, però sí que es poden aprendre. Els valors només es
transmeten pel testimoni i propiciant la seva vivència, és a dir a través d’actes concrets.
El que es pot proposar, reflexionar, experimentar, exercitar i avaluar són i els hàbits i els
capteniments concrets. També les virtut que no deixen de ser els “bons hàbits”, la pràctica
habitual del bé o la disposició de l’ànim per a les accions conformes a una convicció ètica. Sovint
els valors no són sinó una racionalització, o una justificació, de la nostra conducta, més que no
pas allò que veritablement la guia. Per tant, en una perspectiva de nou estil de vida, més que els
discursos teòrics ens interessa veure quins comportaments poden produir un canvi real en la
nostra vida, en la direcció desitjada.
Aquí es proposen una colla d’hàbits o maneres de fer que poden ajudar a adoptar
progressivament l’estil de vida que permetrà i donarà sentit a una nova relació amb el consum.
Alguns ja han estat esmentats en apartats anteriors però aquí es presenten de manera més
sistemàtica. Òbviament la presentació no és exhaustiva.
No es tracta de seguir-los tots com si fossin una llei, un codi obligatori o un reglament, però tots
estan d’alguna manera relacionats entre sí i uns porten als altres. Per això, la classificació és
merament funcional per endreçar-los d’alguna manera i no s’ha d’entendre ni com a
reduccionisme ni com a compartiment estancs. És tot el contrari. També, per això, en funció de les
circumstàncies personals i de l’entorn de cadascú, es pot començar per diferents dels aspectes
apuntats. Tot ha de passar per una adaptació i una adopció personal i, segons els casos, de
la família o comunitat.
Hàbit, actitud, capteniment
Potser en alguns casos més que d’hàbits fora millor parlar d’actituds que són disposicions
permanents per actuar de determinada manera. Els hàbits els associem més als costum i a una
adquisició assolida per la repetició d’un mateix acte, però en definitiva també ens referim a una
disposició. Semblantment si parlem de les formes de captenir-se.
La literatura pedagògica no manté una línia constant alhora de delimitar aquests trets personals,
per tant no en farem distinció i en parlarem o indistintament o privilegiant la idea d’hàbit que,
per la connotació de repetició, ens permet pensar en una adquisició més permanent.

2.

El desenvolupament dels hàbits i l’entorn
La importància del medi en l’educació dels hàbits

Els contextos ens els que ens desenvolupem poden ser més o menys favorables a aquests
nous hàbits. Per aquest motiu, des del punt de vista educatiu, hi haurà hàbits pels que serà més
idoni per al seu desenvolupar un marc familiar, d’altres un marc escolar i d’altres poden trobar el
seu context més favorable en un marc comunitari, de grup de fe, de moviment juvenil o altre.
També alguns hàbits són necessàriament col·lectius, tot i que tots tenen una dimensió personal.
Educativament caldrà treballar en les dues direccions.
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Tot l’entorn, l’ambient, el medi humà, social i física, tenen un fort influx en els nostres hàbits.
Només cal pensar en l’hàbitat (urbà, rural, residencial...) per veure com el desplegament de molts
d’aquests hàbits n’està condicionat. Per tant, l’orientació educativa a donar s’haurà d’ajustar a
cada cas i no serviria de gaire un programa molt genèric i descontextualitzat. Per aquest motiu es
bo precisar que la proposta d’hàbits que aquí es presenta, està pensada per al primer món i
específicament per al món occidental.
Millorar el context social i polític
També el context social i polític condiciona. Que hi hagi implementades polítiques de recollida
selectiva a la població, per exemple, ajudarà a reciclar. La política de transport, les polítiques de
conciliació de la vida familiar i laboral, les polítiques mediambientals són alguns exemples de com
pot arribar a ser de diferent i com ens afecta el context en el que vivim.
La fiscalitat genera potents incentius per condicionar determinats comportaments, d’entre els que
aquí proposarem. Una fiscalitat “ecològica”, que bonifiqui les conductes respectuoses amb el medi
ambient i gravi les contraries, també resulta molt decisiva per animar o consolidar certs canvis.
Per això, l’acció política per aconseguir aquests millors contextos també forma part del
compromís per un nou estil de vida.

3.

Una proposta d’hàbits
Hàbits per autogestionar millor el nostre temps (1)
Tenir temps
Aturar el temps
Compartir el temps
Hàbits per reconciliar-nos amb la natura (2)
Una vida més natural
Corresponsables del món
Hàbits de sobrietat i senzillesa (3)
Viure que menys és més, la bellesa està en la petitesa, el que no suma resta...
Alliberar-nos del desig de tenir
El goig de donar
Hàbits per fer conscientment (4)
Sentir-nos capaços i creadors
Viure un temps lliure alliberador
Hàbits per viure interiorment (5)
Fer silenci
Espiritualitat i obertura a la transcendència
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1. Hàbits per autogestionar millor el nostre temps
Tenir temps
El temps és una dimensió fonamental que està interrelacionada amb totes les altres i, en bona
part, les condiciona. Estem tant aviciats a parlar de la manca de temps –i de posar-ho com a
excusa de tantes coses- que avui es fa difícil pensar que podem dominar el temps, que podem
aturar el rellotge, que el temps no és el nostre amo, sinó que nosaltres som amos del temps.
Segons la dita irlandesa “quan Déu va crear el temps, en va fer en escreix”. La conseqüència és
clara. De temps n’hi ha de sobres. Som nosaltres –sí, nosaltres!- els que decidim que fer-ne. I, en
bona part, depèn de nosaltres “tenir temps” seguint suggeriments com els que es proposen a
continuació.


Comencem el dia pensant, meditant, contemplant o pregant. No comencem per “fer”
desaforadament o amb presses. Si comencem bé, el temps ja fluirà o és multiplicarà. Martin
Luther King deia que davant d’un dia molt ple d’activitat, el que calia precisament era allargar i
no pas escurçar la seva estona de pregària personal.



Esmorzem quan ens llevem, és l’àpat més important del dia. Ens permetrà començar el dia
de manera activa i guanyarem temps de qualitat i amb energia vital.



Caminem, passegem, anem a peu. Recuperem aquest plaer totalment al nostre abast, en
el que tot és beneficiós: fem exercici; gaudim; sintonitzem amb l’aire, la terra, la llum; no
gastem, estalviem en altres distraccions; ens dona oportunitat de pensar i reflexionar... Femho diàriament i tant com puguem. Anem a peu a tot arreu. Caminar més és un canvi poderós.



Auditem-nos sobre a què dediquem el temps. Sovint no sabem com se’ns va el temps.
Anotem-ho sistemàticament i podrem fer-nos-en conscients. Fem-ho de tant en tant o si
veiem que la nostra vida es “descontrola”, Revisem periòdicament els nostres hàbits, horaris,
rutines...



Revisem els horaris personals i fem planificacions –flexibles! A les planificacions no
deixem d’incloure sempre temps per a un mateix i temps per a la revisió del que anem fent.
No pot ser que la nostra agenda vingui marcada només pels altres. Fora bo dedicar un breu
espai de temps diari a revisar tot plegat i, de tant en tant, dedicar-li més temps per fer una
revisió més a fons.



Proposem-nos, assagem i consolidem nous hàbits. Així no caldrà aturar-se a cada moment
per pensar què és el que s’ha de fer. Guanyarem temps i evitarem estrès. I si no ens satisfan
canviem-los. Per això és necessari auditar-se i revisar la nostra vida de cada dia (que és la vida
real!). Podem crear rutines entorn activitats quotidianes que no ens agradin massa, per fer-les
de manera més automàtica, senzilla o ràpida.
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Aturar el temps


Aturem-nos, o alentim el pas. Si passejant trobem quelcom bell o que ens crida l’atenció,
aturem-nos! Contemplem-ho! Aturem-nos en una conversa profunda amb algú, sense mirar el
rellotge (conversa sobre coses vitals, no només sobre la meteorologia o el resultat del partit de
futbol).



Suspenguem el temps. Hi ha accions que només es poden abordar amb un temps
“suspès”. Es a dir prescindint totalment del rellotge.



Reduïm la velocitat i posem més atenció en el que fem a cada moment. Pot semblar
impossible perquè la velocitat i l’estrès crea addicció. Cal vèncer la resistència mental que
tenim i, fins i tot, superar una síndrome d’abstinència. Es pot fer la prova un dia, o un matí, o
una hora. Prendre’s tot el temps del món per fer les coses que volem fer aquella estona:
pensar-les, recrear-s’hi, fer-les amb la màxima atenció i concentració sense dispersar-se en
altres coses o pensaments, fer-les bé. Cal viure cada moment “com a do diví que ha de ser
plenament viscut” (LS 226).



Fem les coses una a una. És la forma més ràpida, eficient i plaent de fer-les. Concentremnos en el que fem, focalitzem-nos i farem més i millor.

Compartir el temps


Valorem la trobada fraterna amb els altres com una experiència gratificant i quelcom que
ens és plaent.



Conversem, dialoguem sobre quelcom que realment ens interessi a nosaltres i als nostres
interlocutors (quant poc temps, del que dediquem a xerrar, podem dir que és de conversa
fonda sobre coses que considerem importants). No estiguem murmurant amb la TV de fons
sonor.



Escoltem a l’altra. Escoltar, amb veritable atenció i esperant una obertura de l’altra,
demana compartir el temps. Donar temps a l’altra. No respondre amb velocitat. Permetre el
silenci en la conversa, sense que aquest silenci ens incomodi.



Fem-nos voluntaris: ajuda directa als altres i treball amb les persones o altres tasques de
suport.



Fem vida associativa per implicar-nos en la millora de l’entorn: AMPA, Associació de veïns,
Grups parroquials, Associacions cíviques, Associacions culturals, Sindicats, Cooperatives...



Impliquem-nos políticament. En partits polítics, en moviments o en altres entitats amb
incidència política.



Regalem temps: un val de dues hores que li dedicarem fent bricolatge a casa seva quan ho
necessiti, ajut i assessorament tecnològic, telefònica o presencial, correcció de textos,
transports o altres feines i encàrrecs que a l’altra disgusten i a nosaltres no, o no tant -que per
això és un regal!-.

- 98 -

Memòria 2017-2018



Intercanviem temps. A banda de regalar-lo, el temps també el podem intercanviar. Per
això des de diverses entitats han sorgit els bancs de temps que permeten intercanviar-nos
serveis.

2. Hàbits per reconciliar-nos amb la natura
Una vida més natural
La natura i els seus ritmes ens acosten a la senzillesa i a una vida bona. Tot allò que hi afegim
d’artificial arquitectura, medicina, tecnologia...- hauria de tendir al mínim necessari.
No cal viure al camp. És una opció, però no és pas la única. Visquem on visquem podem optar per
una vida més “natural” i per ser més respectuosos i conservadors de la natura.


Visquem molt més a l’aire lliure. Fem totes les activitats possibles a l’aire lliure. Passant
més estona a l’aire lliure, gaudirem de més llum natural i dels beneficis del sol, indispensables
per a la salut. Estalviarem energia i millorarem en salut. Fem escola a l’aire lliure.



Adaptem-nos als ritmes naturals. Adaptem tant com puguem horaris i calendaris a la llum
solar i a les condicions naturals. Per exemple llevem-nos abans i anem a dormir abans. Llevarse cap a les 6 h i anar a dormir cap a les 22 h seria una bona opció. És un ritme més natural.
Provem-ho i segur que ens funcionarà. Tindrem més temps, al matí hi ha menys “distraccions”,
estalviarem energia i la nostra alimentació estarà endreçada de manera més saludable.
L’escola pot fer passes i pot fer propostes a les famílies per canviar col·lectivament
determinats horaris.



Deixem d’utilitzar vehicles de motor o reduïm-ne substancialment l’ús. Anem a peu o en
bici (no contaminarem, farem exercici físic, podrem contemplar l’entorn, obtindrem un estalvi
econòmic...). Si no hi ha més remei desplacem-nos en transports públics poc o gens
contaminants. Ens regalarà temps per llegir, meditar, pregar i, en molts casos, estalvi
econòmic.



Conreem aliments. És més difícil a la ciutat però cada cop hi ha més horts urbans i
solucions similars. Moltes escoles estan recuperant la tradició de l’hort escolar i això podria
contagiar-se a les famílies. No es tracta, principalment, d’obtenir aliments millors o més
econòmics (en molt casos per les condicions limitades dels espais això no serà possible) sinó
fer l’aprenentatge que el conreu suposa, que ens ajudarà a recuperar una experiència del
temps més lligada als cicles naturals. Els ritmes propis de la natura sempre són una lliçó per
als “malalts de velocitat”.



Recuperem el gaudi pels productes de temporada. No té cap sentit voler disposar tot l’any
o en qualsevol moment de productes que per la seva naturalesa tenen determinades èpoques
de creixement i collita (fruita, verdura, hortalisses, fruits de la pesca...). Fora de temporada
aquests productes necessiten complicats processos de conservació, que minven les seves
qualitats naturals, nutritives i al paladar, o el transport a llargues distancies. Conservació i
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transport encareixen els productes i consumeixen recursos energètics. A banda d’aquests
aspectes negatius, ens priva del plaer de redescobrir el pas de les estacions amb la possibilitat
de degustar aquells primers productes de cada temporada (les primers cireres, les primeres
síndries...) o com anar canviat els nostres àpats (temps de carxofes, temps de bolets...).


Conservem l’entorn natural i tractem amb cura tots els éssers vius: plantem arbres,
apadrinem espais naturals i ajudem a la conservació de la biodiversitat, organitzem-nos en
voluntariat ambiental per netejar rius o conservar espais.



Tractem-nos amb cura i respecte entre nosaltres. El Papa Francesc insisteix en la
necessitat de construir un cultura de la vida compartida i del respecte i com els gestos d’amor
civil entre les persones també formen part d’una ecologia integral (LS 214, 230): tinguem-nos
paraules amables, somriguem sempre, escoltem sense ànsia, demanem permís, agraïm-ho tot
i expressem-ho amb un “gràcies”, tinguem autocontenció per no mostrar-nos agressius ni
voraços, demanem perdó si causem algun dany, ni que sigui involuntari, tinguem petits gestos
de pau i d’amistat.

Corresponsables del món
Visquem més conscients de la unitat còsmica que formem amb la natura i tinguem-ne cura,
evitant la sobreexplotació del recursos, reduint els residus i contaminants.
Si adoptem formes de consum conscient i responsable, tal com ja s’ha exposat abans, estarem
contribuint a aquesta cura de l’entorn i a la sostenibilitat del planeta. Recordem algunes passes
bàsiques:


Reduïm envasos i embolcalls i tot el que produeixi residus i deixalles... (també ens farà
estalviar energia i diners). La clau en relació als residus és reduir-los dràsticament. Reciclarlos és la darrera mesura, si no hem aconseguit reduir-los o reutilitzar-los d’alguna manera.
Utilitzem embolcall o mitjans de transport que no siguin d’un sol ús (entrepans sense plàstic ni
paper d’alumini, cantimplora en comptes d’ampolletes d’aigua...).



Comprar sense envasos. Per a l’alimentació, per als productes de neteja i per molts altres
consums, cal recuperar formes que ja teníem apreses i que la facilitat del plàstic ha anat
arraconant. Potser d’entrada serà anar contracorrent i haver de fer-nos pesats a les botigues,
però podem treballar activament per reimplantar aquests hàbits:
o
o
o
o
o

Planifiquem millor la compra d’aliments i d’altres coses i evitem les coses
envasades en petites dosis.
Comprem més a doll (no es difícil fer-ho, cal saber a on i com i pot ser més
econòmic).
Portem envasos i carmanyoles de casa (sembla una feinada, però estalviarem la
feina de desembolicar i ho tindrem millor endreçat a la nevera).
Usem carro i cistell de compra.
Recuperar la “bossa del pa” i embolcalls de molts usos.
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Reutilitzem i reaprofitem: envasos, roba, papereria... Evitem, però, la síndrome de
Diògenes a l’hora de conservar coses, acumulant-les en l’espera d’una hipotètica reutilització
que mai arriba.



Reparem abans de llençar i comprar de nou: roba, mobles, aparells...



Donen, intercanviem, o venem allò que no necessitem



Separem els residus per facilitat el reciclatge. Mirem de reaprofitar el màxim, de reciclarlos nosaltres mateixos o portem-los al lloc adient.



Estalviem energia: aïllaments; productes de baix consum; cura en apagar llums i aparells
no utilitzats; cura en no malbaratar aigua; rentar menys sovint roba de llit, bany i altres (avui hi
ha més higiene personal i no cal fer-ho tant sovint); vigilar amb l’aigua de la dutxa, reduir
cabals etc.



No malbaratem aliments. L’aliment té un valor sagrat. Dissenyem hàbits de compra, cuina,
conservació i aprofitament que evitin el malbaratament. També s’han de tenir sistemes per
evitar aquest malbaratament en menjadors col·lectius (escoles, hospitals, hoteleria...).
Impliquem-nos amb aquest objectiu en aquells espais on hi tinguem relació. El consum
d’aliments de temporada que ja s’ha esmentat abans també pot contribuir a reduir el
malbaratament.



Mengem menys carn. Encara que no fem dieta vegetariana, podem reduir la ingesta
setmanal de carn a tres cops. Al món occidental, tot i que amb diferències importants segons
països, la mitjana dels consum de carn és excessiva, a parer del nutricionistes. A més, la carn
és dels productes que genera més consum energètic per a la seva producció. Per tant, per la
nostra salut i la del medi ambient serà bo reduir-ne el consum. Hi ha altres fonts de proteïnes
sense aquests inconvenients i més barates. L’estalvi econòmic que ens pot suposar aquesta
reducció el podem invertir en carn de millor qualitat.

3. Hàbits de sobrietat i senzillesa
Viure que menys és més, la bellesa està en la petitesa, el que no suma
resta...
Ja s’ha insistit abastament en apartat anteriors que el que s’està proposant no és pas una vida
trista, plena de prohibicions o restriccions. La proposta és viure millor, amb més alegria, amb més
harmonia, àdhuc amb més salut.
Per que sigui així, ens cal certa transformació interior i potser certa descoberta de noves formes
de joia i de gaudi.


Prioritzem els béns col·lectius i valorem si ens cal disposar de quelcom ho seria suficient
llogar-ho, disposar-ne temporalment o altres formes (per exemple: biblioteques públiques,
bugaderies públiques, vehicles de lloguer...)
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Desfem-nos radicalment de l’excés de coses. Podem viure amb molt poc que és el que
realment necessitem. Hi ha diversos mètodes que ens poden ajudar. Dóna, intercanvia, o ven
i, si no te’n surts, llença tot el sobrer:
-

Roba i complements
Llibres, publicacions, disc...
Vaixella i atuells de cuina
Objectes diversos de “decoració” o “records”
Andròmines de tota mena que anem acumulant sense ser-ne conscients.
...



Assolim l’ordre material al nostre entorn vital, escolar, laboral... Calaixos, armaris,
despatx, habitatge, escola. Amb la reducció d’objectes serà més fàcil. L’ordre material ajuda
de manera potent a l’ordre mental i vital i a estalviar un munt de temps que perds cercant
coses quan les necessites. També estalviarem els diners que gastem comprant coses que ja
teníem però que no recordàvem ni sabíem on les teníem.



Revisem periòdicament les subscripcions i les inscripcions a llistes publicitàries,
publicacions, entitats... Revisem si en segueix interessant o no i fem el pas de donar-nos de
baixa. Estalviarem temps, diners i energia (nostra i del planeta).



No mercantilitzem activitats que podem fer d’altra manera. Valorem si cal apuntar-se a
un gimnàs, tenir entrenador personal, fer estranys règims alimentaris que t’exigeixin la
compra de tota mena de productes. Caminem, correm, fem feines de casa, fem la compra
triant els millors llocs qualitat-preu encara que sigui lluny... Si no volem estar sols fem
aquestes coses amb companyia (família, amis, veïns...).



Redimensionem les necessitats d’espai. Potser hauran disminuït un cop ens haguem
desfet de tot el que és innecessari. Menys espai també és menys consum d’aigua i d’energia.
Estalvi per nosaltres i per al planeta.

Alliberar-nos del desig de tenir


Disminuïm les possessions i la necessitat de posseir. Valorem si realment necessitem un
determinat aparell, un moble, un cotxe (o un segon cotxe), una segona residència... o altres
béns en propietat. La propietat ocupa temps, estressa i no sempre és més econòmica que el
lloguer, altres formes d’ús esporàdic o l’ús de béns col·lectius.



No convertim tots els nostres desitjos en necessitats. Ni materials, ni d’altra mena. Per
viure i per gaudir necessitem molt poc. Si anem posant en pràctica aquestes propostes ho
experimentarem nosaltres mateixos.



Podem gaudir i ser feliços sense riqueses materials. Amb molts pocs diners. Moltes de les
propostes que apareixen per aquí no requereixen diners, ans al contrari. Moltes suposen
possibilitats d’estalvi.
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Si no arribem a final de mes valorem primer si podem reduir despeses més que no pas
incrementar els ingressos. Fem moltes coses per incrementar els ingressos que no ens
compensen ni tant sols econòmicament. Hi ha feines ben pagades que, per temps de
dedicació, exigències de presència, estrès i desgast emocional, necessitats de transport o
perquè t’obliguen a viure en un lloc que no vols, no compensen.

El goig de donar


Donem als altres. Encara que tinguem poc, donem-ne una part. No ens auto justifiquem.
Sempre hi haurà qui en tingui més necessitat. Només és té el és que es dóna!



Regalem el que ens surti del cor i en les ocasions en que ens surti de dins. No
“intercanviem regals” de manera prefixada, perquè deixen de ser regals i esdevenen una mera
transacció comercial que fa perdre temps i diners a tots els que hi participen.



Tallem determinades rutines i avisem del canvi i de les raons. Reduïm les “rodes de
regals”. Pot ser que costi. Ens acostumem a fer regals de manera estereotipada, àdhuc del tot
hipòcrita.



Si fem regals, regalem quelcom de nosaltres mateixos o que tingui alguna significació.
Quelcom que estimem i que l’altra apreciarà.



Regalem coses fetes per nosaltres. Si no ens veiem capaços, o creiem no tenir prou
habilitat per a fer res de molt especial, regalem temps.



Revisem convencions com les felicitacions de Nadal o altres. Mirem si ens aporten res, a
nosaltres o als nostres interlocutors. Si no, eliminem-les o transformem-les.

4. Hàbits per fer conscientment
Sentir-nos capaços i creadors
La hipertecnificació de la vida i la hiperespecialització de les feines ha aportat molts progressos,
però també comporta que cada cop siguem menys autosuficients i necessitem constantment
d’especialistes en la nostra vida quotidiana. Per qualsevol reparació, davant qualsevol entrebanc
de salut... Però, per a la nostra salut mental i espiritual, també necessitem sentir-nos capaços de
fer, per nosaltres mateixos, moltes de les coses que requereix la vida de cada dia i sentir-nos
creadors de quelcom i no tant sols peses d’un engranatge.
Més enllà dels àmbits que laboralment desenvolupem, som capaços de treballar amb tots els
nostres òrgans i es bo experimentar-ho: les mans, el cap i el cor. Potser excel·lim més en algunes
coses que en altres, però no podem tancar-nos només en una única dimensió de les nostres
capacitats.
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Cercar certa autosuficiència no és una proposta individualista. És una crida a desenvolupar al
màxim les nostres capacitats, el que inclou les de cooperar al si de la família, amb els amics, amb
els veïnes, a través de les xarxes socials... Es tracta, per tant, d’una “autosuficiència comunitària i
cooperativa”. I és també dependre menys dels diners, de l'alta tecnologia o de professionals molt
especialitzades.
És bo que provem de fer més coses que la nostra feina professional, o les feines de casa viscudes
com una pesada rutina. Sobretot coses diferents, però sense esperit competitiu ni autoexigència,
recuperant el gaudi dels infants per “fer” coses i, sempre que es pugui en companyia i cooperació
amb altres. De petits tots volem cuinar, dibuixar, fer construccions, ajudar al paleta o al lampista...
Tampoc es tracta de fer-les totes, sinó aquelles que més ens satisfacin. Però cal provar-les un cert
temps per descobrir si ens agraden o ens van bé de fer. No és pot renunciar la primera dificultat.
Podem viure altres vides, fent altres coses. Podem provar i experimenta possibilitats diverses. Si
alguna ens va agradant, potser ens hi podem formar més, aprofundir-hi i, si fos el cas, propiciar
també un canvi professional.
L’elenc de tasques i activitats que es poden aprendre i provar és tant ampli com es vulgui:



Aprenguem a fer i fem treballs pràctics: cuinar, cosir, restaurar mobles, pintar parets,
jardineria, petites reparacions, fer conserves i elaboracions a partir de productes naturals...
Aprenguem a fer i fem tasques de cura dels altres: perruqueria, massatges...



Aprenguem a fer i fem tasques creatives i artístiques: escriptura (ni que sigui un diari o
notes disperses), dibuix i pintura, fotografia, vídeo, ball, teatre, música, cant...



Aprenguem a fer i fem artesania: joguines, estris per la casa, mobles senzills, costura,
mitja...

Viure un temps lliure alliberador
Paradoxalment, el temps que anomenem lliure és el camp més abonat pels incentius consumistes
i acaba sent el més condicionat. El que se’ns ofereix com a oportunitats de lleure sovint és una
fugida o una compensació psicològica de la monotonia de la nostra vida ordinària o d’una feina
que no ens satisfà.
Si la nostra vida s’endreça i s’equilibra, el temps lliure no serà tant un moment de ruptura sinó
d’integració. Practicant els hàbits que es proposen, la natura; la cura de l’entorn personal; la cura
d’un mateix i dels altres; el temps compartit, l’activitat creativa; l’activitat d’autosuficiència;
l’aprenentatge; la vida interior i l’espiritualitat ompliran el nostre temps lliure.


No fem perquè sí. Si una cosa és digna de fer-se cal mirar de fer-la bé, sinó millor que no la
fem. Fem tantes coses inútils i sense cap atractiu que no caldria! Eliminem totes les que no ho
siguin, només són desordre i caos mental i vital.
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Fem coses intrínsecament bones. Bones perquè tenen una finalitat digna i fem bé fent-les,
perquè són justes i rectes:
-

Les que cerquin la veritat.
Les que cerquin la bellesa.
Les que cerquin el bé (la justícia, la caritat, la misericòrdia, la cura dels altres, la
cura de l’entorn...).



Fem coses que siguin gratificants per a nosaltres i no causin perjudici objectiu als altres.
Coses que siguin valuoses en elles mateixes i no mercantilitzades.



Triem opcions actives: fem esport en comptes de mirar-lo per la TV, fem art en comptes
de consumir-lo...



No fem turisme depredador. Si ens agrada, viatgem com a experiència vital i no com a
consum superficial. Fem autèntica immersió social i cultural en entorns diferents. Si el que
volem és “veure coses” i fer-ne fotos, no val la pena ni el consum del combustible. Ben a prop
segur que tenim moltes coses que val la pena veure i que desconeixem. Algunes potser, fins i
tot, atrauen turistes de ben lluny.



No consumim entreteniment per inèrcia, seleccionem, aprofundim, eduquem el nostre
gust. Cerquem l’ajuda d’altres. Interessem-nos per totes les manifestacions de la cultura.



Si volem ser presents a les xarxes socials, més enllà de motius professionals, sapiguem per
què, amb qui i com volem ser-hi presents. No hi fem només “soroll”, fem-hi conversa i si no
volem, o no trobem com fer-la, abandonem-les.

5. Hàbits per viure interiorment
Fer silenci
El silenci mai estarà sobrevalorat. És un hàbit clau per a la nostra transformació, junt al caminar
que sovint també es una forma de fer silenci interior. Sense moments de silenci, l’atenció, la
consciencia, la lectura profunda, la pràctica espiritual no són possibles.
El silenci és més fort que el soroll (menys és més!). És fràgil però és molt poderós. Kierkegaard va
escriure que el remei per a totes les malalties del mon modern era el silenci. El silenci, al contrari
del que podem pensar, no és una absència. Avui, per defecte, vivim envoltats de soroll, per tant el
silenci cal cercar-lo i crear-lo. No ens ve donat. Però no és difícil ni costós econòmicament assolirho.
Avui molts pateixen una addicció a determinats sorolls (la TV o la ràdio, les notificacions al mòbil,
les trucades...) i caldrà una mica d’esforç per obrir espai al silenci, però el guany és immens.
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No obrim la TV, ni la radio, ni els altres aparells amb els que consumim audiovisual o
reduïm-ne el temps. Sobretot canviem l’hàbit de viure amb aquesta mena d’aparells en marxa
i “sonant”. No els engeguem com a rutina, sinó perquè realment volem veure o escoltar
alguna cosa en concret. No “a veure que fan”. Tanquem-los de seguida que hagi acabat allò
que ens interessava.



Llegim, escoltem música... amb atenció plena, sense sorolls de fons. Provem de fer una
sola cosa a la vegada. Si escoltem música no llegim. No sentirem realment la música o no
llegirem amb prou concentració.



Llegim de manera deliberadament lenta i amb total silenci. Descobrirem una experiència
diferent i assolirem una autèntica comprensió del text i un gaudi especial.



Prescindim dels aparells “sorollosos” (TV, radio, videojocs, xarxes...) o fem-ne dejuni.
Prescindim-ne o fem-ne un ús més moderat. No els tinguem en els llocs centrals de l’habitatge.
Practiquem dies de dejuni o abstinència (cap de setmana sense TV, dia sense mòbil...).
Experimentem-ho de tant en tant.



No contestem sempre d’immediat el telèfon -ni el mòbil, ni el fix-, ni els WAPs o la
missatgeria instantània. No malacostumem als nostres interlocutors a esperar sempre
resposta immediata.



Eduquem-nos els uns als altres en el respecte al silenci i a evitar les interrupcions
innecessàries i la constant immediatesa de tot. Parlem-ho amb els que tinguem més a prop i
amb els companys de feina o amb els caps (si podem). Proposem-los també l’adopció de nous
hàbits. Consensuem criteris.



Estiguem-nos sense fer res. No es tracta de perdre el temps i lamentar-ho després.
Dediquem conscientment algun moment a no fer res.

Espiritualitat i obertura a la transcendència
Especialment en aquest àmbit, amb els suggeriment que hi ha tot seguit, no es pretén ser
exhaustius. L’evangelització és una missió de tot cristià i està íntimament lligada al treball
educatiu, però aquí no abordem en la seva integritat el repte de l’evangelització, sinó que
esmentem algunes de les accions o de les actituds que, en l’àmbit de l’espiritualitat i de l’obertura
a la transcendència, estan més relacionades amb l’estil de vida cap al que ens ha de portar una
conversió ecològica integral.
Esperem que aquesta obertura al transcendent sigui enriquida també des d’altres perspectives i
s’orienti vers el Crist que és el veritable mestre i el que pot ensenyar-nos el camí que porta al
Pare, i demanem sempre que l’Esperit ens doni fortalesa per seguir el camí i ens atorgui la gràcia
de la Fe.
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Parem atenció a les coses belles. Obra de la natura o obra dels homes i dones. Dediquem
temps a contemplar paisatges, obres d’art. Interessem-nos per les belles arts i per cercar la
bellesa en la vida.



Meditem, contemplem, preguem. Si no en sabem, hi ha moltes maneres de començar i
molt llibres, grups i persones que ens poden ajudar.



Abandonem-nos i confiem en Déu. No ens deixem dur per l’agitació interna ni per les
tribulacions que ens venen de fora.



Fem lectura espiritual i meditem la Paraula de Déu. Preguem amb la Paraula. Sols o en
grup.



Programem-nos i fem jornades de retir. A la natura o en un entorn adient.
Experimentarem una altre forma de silencia. O fem-les a casa, desconnectant de tot. Es pot fer
en parella, però també cal fer-ho sol de tant en tant. Potser només es pot aprendre fent-ho sol
alguna vegada. A partir del silenci podem arribar a la pregaria, o a examinar la nostra vida amb
sinceritat i coratge.



Apropem-nos als que tenen experiència i saviesa espiritual, monjos i monges o místics de
diverses tradicions espirituals. Experimentem conviure-hi. Demanem el seu consell. Deixemnos acompanyar.



Beneïm els aliments abans dels àpats i donem gràcies en acabar. Reconeguem Déu en les
coses creades i la sacralitat de tutes elles.



Visquem el sagrat en els altres. Reconeguem nous rostres del sagrat: Jesús és el pobre, és
l’infant, és el malalt, és el presidiari, és l’hoste inesperat...



Anem a missa amb temps. Trobem-nos amb la comunitat a la porta. Interessem-nos els
uns pels altres. Entrem al temple i fem silenci per preparar-nos interiorment. Llegim o
rellegim, abans o després, les lectures de la litúrgia de la Paraula. Visquem i admirem el misteri
de l’Eucaristia.



Protegim el descans dominical tant com puguem. Fem comunitat i fem festa entorn a la
parròquia com a lloc d’encontre.



Visquem sempre contents! Convertim en la nostra divisa aquest prec de la primera carta
de Pau als tessalonicencs.

Com escriu el Papa Francesc en cloure la Laudato si’: “Caminem cantant. Que les nostres lluites i
la nostra preocupació per aquest planeta no ens prenguin el goig de l’esperança” (LS 244).
I encara: “Déu, que ens convoca al lliurament generós i a donar-ho tot, ens ofereix les forces i la
llum que necessitem per a tirar endavant. En el cor d’aquest món continua present el Senyor de
la vida que ens estima tant. Ell no ens abandona, no ens deixa sols, perquè s’ha unit
definitivament a la nostra terra, i el seu amor sempre ens duu a trobar nous camins. Lloat sigui”
(LS 245).
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Treball en grup: com incorporar a l’escola el treball dels hàbits
proposats
Hi ha 5 blocs d’hàbits. Cada grup treballarà un bloc.
El treball consisteix en
1r. Identificar hàbits (o conjunts d’hàbits) significatius, prioritaris i adients per a ser treballats a l’escola.
2n. Proposar per a cada hàbit (o conjunts d’hàbits) seleccionats, aspectes a ser treballats classificats en el
següent quadre:

Hàbit o conjunt d’hàbits 1:___________________________________________ - Accions, propostes, espais de treball...
Àmbits educatius
Nivell

Currículum

Pastoral

Tutoria i orientació

Treball amb famílies

Extraescolar

Tota l’escola
o internivells

Infantil

Primària

ESO

Batxillerat

FP

- 108 -

Memòria 2017-2018
Hàbit o conjunt d’hàbits 2:___________________________________________ - Accions, propostes, espais de treball...
Àmbits educatius
Nivell

Currículum

Pastoral

Tutoria i orientació

Treball amb famílies

Extraescolar

Tota l’escola
o internivells

Infantil

Primària

ESO

Batxillerat

FP

Hàbit o conjunt d’hàbits 3:___________________________________________ - Accions, propostes, espais de treball...
Àmbits educatius
Nivell

Currículum

Pastoral

Tutoria i orientació

Treball amb famílies

Extraescolar

Tota l’escola
o internivells

Infantil

Primària

ESO

Batxillerat

FP
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LA CURA DELS DOCENTS:
UN REPTE DEL LIDERATGE EDUCATIU
VI Trobada dels equips directius de la FEP

Enguany, sota el títol “La cura dels docents: un repte del lideratge educatiu”, es convocà la
“VI Trobada dels equips directius de la FEP” que es va celebrar el dilluns, 2 de juliol de 2018, al
Centre Cívic Baró de Viver (Carrer de Quito, 8-10, 08030-Barcelona), al costat de l’Escola
L’Esperança (Carrer de Quito 25-37, 08030-Barcelona).
Aquest curs vam comptar amb el guiatge i el mestratge del Dr. Jordi Longás Mayayo* (FPCEE
Blanquerna - URL) que ens ajudà a abordar el concepte de clima organitzacional i els factors
que el condicionen; a valorar com es produeix el benestar o malestar en la professió docent; i, a
reflexionar entorn el rol de lideratge escolar i la seva incidència en la construcció d’una escola
saludable.

*Dr. Jordi Longás Mayayo (FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull)
Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull i Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. També ha
completat estudis d'Educació Social i Enginyeria Tècnica Agrícola.
Acumula 20 anys d'experiència docent i de direcció en diversos centres educatius d'ensenyament obligatori en les
etapes de primària, secundària i formació professional.
Actualment és el Director Acadèmic del Màster de Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius
i és professor en el Grau d'Educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
(FPCEE Blanquerna) de la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
Investigador del Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i
Comunicació (PSITIC).
Té nombroses investigacions i publicacions de llibre i articles entorn la gestió escolar, l’èxit educatiu, el treball en xarxa i
el benestar a l’escola i el professorat. La seva tesi doctoral va estudiar la relació entre la síndrome de burnout docent i
els models d’organització escolar. Destaca com a publicació de referència a Catalunya “El benestar als centres i en el
professorat” editat per la Fundació Bofill.
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CONSTRUINT FUTUR:
LES ESCOLES PARROQUIALS PER UN SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU
Les escoles parroquials, per un
sistema educatiu inclusiu
La FEP celebra la jornada
“Construint futur” dedicades a les
seves escoles d’educació especial
Les escoles parroquials reivindiquen l’educació
especial com a eina d’inclusió social de les
persones amb diversitat funcional. Aquesta ha
estat una de les conclusions de la jornada
“Construint futur” organitzada per la Fundació
d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de
Barcelona (FEP), aquest divendres al
CaixaFòrum de Barcelona. La trobada també
ha servit per mostrar bones pràctiques de les
cinc escoles d’Educació Especial de la FEP I
reconèixer els centres educatius com un recurs
imprescindible per dur a terme aquesta inclusió
social.
Climent Giné, professor emèrit de la Facultat
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de
l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull, i Jaume Miró, professor de la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, ponents
de la jornada, coincideixen en la importància d’un canvi de mentalitat en el model educatiu. Sovint
la mirada va dirigida a canviar les capacitats de l’alumne, i no pas a una millora del conjunt de la
classe. Així doncs, incloure un estudiant amb diversitat funcional a l’aula hauria de ser percebut
com un avanç per l’escola.
Un llarg camí per recórrer
Tal com diu Giné, s’ha passat de “les dificultats en la participació a l’aprenentatge i del dèficit a la
possibilitat de fer una cosa”. Tot i així, encara queden alguns reptes per assolir en el futur. Miró
reconeix que els centres d’educació especialitzada necessiten actualitzar els programes
educatius, revisar metodologies o obrir-se a noves propostes de col·laboració amb centres
ordinaris, entre d’altres. Per la seva banda, Giné apunta com a reptes la necessitat de trobar un
lloc en un sistema inclusiu i la importància d’ajudar a les persones amb diversitat funcional a
participar en la comunitat.
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Bones pràctiques de les escoles
La jornada, que va adreçada als equips
psicopedagògics i professionals vinculats al món
de l’ensenyament, també ha comptat amb la
participació de cinc centres de la Fundació
Escoles Parroquials. Les escoles han mostrat els
seus projectes inclusius que tenen com a objectiu
promoure el treball en grup, la responsabilitat o
l’empatia dels seus estudiants amb diversitat
funcional.
A l’Escola Nostra Senyora de Montserrat els
alumnes són monitors de jocs de nens d’altres
escoles. L’Escola d’EP i ESO Mare de Déu de
Montserrat utilitza l’escenoteràpia o actuació
teatral com a activitat terapèutica. A l’Escola La
Sagrera han d’organitzar un torneig de futbol per
a alumnes d’escoles ordinàries, apadrinats per la
Fundació Cruyff. Els estudiants de l’Escola
d’Aprenents col·laboren amb una llar d’avis on els
donen suport a través de tallers de memòria i
jocs. Finalment, l’Escola Professional Mare de
Déu de Montserrat realitza debats per tal d’assolir
un benestar emocional i inclusió social.
La jornada ha comptat amb la participació de més
de cent vint professors, el president de la FEP,
Ignasi Garcia i Clavel i el secretari general de la
Fundació Escola Cristiana, Enric Puig.
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