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La CCAPAC celebra 40 anys
Aquest
curs,
la
Confederació
Cristiana
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de
Catalunya (CCAPAC) celebrem el 40è aniversari.
40 anys que són el fruit de la feina de moltes
persones compromeses, a les quals volem
expressar el nostre agraïment i reconeixement:
persones que han estat a la CCAPAC i d’altres que
heu fet realitat les AMPAs de les nostres escoles.
Són/sou
els
autèntics
protagonistes
i
dinamitzadors del camí de participació de les
famílies a l’escola.
Durant aquests 40 anys, les famílies hem anat prenent un rol rellevant que ha modelat progressivament una
complicitat amb les nostres escoles que ha esdevingut clau en el desenvolupament dels processos educatius
dels nostre infants i en la construcció de comunitats educatives autènticament integrades, fonaments de la
innovació i la millora continuada, que avui són determinants al nostre ecosistema educatiu.
Per tant, celebrem un aniversari que s’impregna d’una paraula: compromís. I ho fem amb una visió de futur,
mirant endavant per tal de seguir treballant per una escola oberta i acollidora, sustentada en comunitats
educatives il·lusionades i integrades, pedra angular en la construcció del futur dels nostres infants.
I, amb el nostre esperit de seguir potenciant el sentiment de pertinença de les AMPAs i de tots aquells qui
formem la comunitat educativa de l’Escola Cristiana de Catalunya, us seguirem plantejant iniciatives
encaminades a reforçar aquest vincle que considerem fonamental.

Aquest any, FestAMPA!
És per tot això que us volem presentar una nova edició de la FestAMPA, que celebrarem el proper 2 d’abril
a l’Escola Pia Sarrià-Calassanç de Barcelona. Us animem a reservar la data i a participar-hi. Ho estem
preparant amb tota la il·lusió per tal de convertir aquesta trobada en una autèntica festa de tota la
comunitat educativa de l’Escola Cristiana de Catalunya. Estem convençuts que una trobada com aquesta ha
de contribuir a unir-nos i a enfortir-nos, a integrar-nos i a il·lusionar-nos. I en aquest sentit hem triat el
lema, centrat en una acció: Encomanar. Cal que les nostres il·lusions i neguits, les nostres iniciatives i
projectes, surtin del cor i es projectin a tots aquells amb qui compartim espais d’acció.
Us animem, doncs, a participar-hi. Ben aviat obrirem les inscripcions i us enviarem el programa detallat. De
moment, us adjuntem el cartell i una versió resumida del programa que, com podeu comprovar, ve farcit
d’iniciatives per a tota la família i que esperem que us ompli i us animi a compartir aquesta jornada.

Premis CCAPAC Compromís Educatiu
Des de la CCAPAC es treballa de manera continuada per a la millora del sistema educatiu, perquè estigui
dotat de pluralitat i diversitat (elements fonamentals per a la igualtat d’oportunitats) i perquè es reconegui
el dret dels pares a triar l’escola dels fills d’acord amb les seves conviccions. I, per progressar, és
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imprescindible el compromís de tots plegats. Per això aspirem a potenciar-ne la força a través del
reconeixement a persones o entitats que hi han donat visibilitat pública i que poden esdevenir referents en
la nostra acció. És per aquest motiu que hem fet el pas de crear el Premi CCAPAC Compromís Educatiu.
Entenem el compromís com a:
 impuls per créixer com a escoles acollidores i innovadores
 saba que alimenta famílies implicades i positives
 pedra angular en el desenvolupament de comunitats educatives il·lusionades i integradores
En definitiva, només des del compromís és tot possible; només des del compromís s’obren camins cap al
somni.
Us adjuntem les bases d’aquest premi en el qual volem que tingueu una participació activa. Us animem a
presentar-hi candidatures que considereu que responen a l’objectiu que hem explicat. La presentació de
candidatures estarà oberta fins al 30 de gener del 2017. En el transcurs de la FestAMPA 2017 esperem fer
lliurament d’aquest 1r Premi CCAPAC Compromís Educatiu.

A Gavà

Crònica de les 6s Ampas en Xarxa

Enmig del constant bombardeig de consumisme feroç que, a cada pas que donem, ens convida a comprar
tota mena d'objectes senzillament perquè és "black friday", "cyber monday" o qualsevol altre nom amb
cognom de dia de la setmana en anglès, les AMPAs de les escoles cristianes de la zona de Barcelona-Sud
van compartir experiències a la 6a trobada AMPAs en Xarxa, que es va celebrar a Gavà el passat
diumenge 27 de novembre. Es pot dir que van gaudir del seu "Solidari Sunday".
El títol de la trobada, Servei d'ajut a les famílies, ja anunciava que els assistents no hi trobarien descomptes
extraordinaris, grans ofertes o "chollos" increïbles. Però, tot i això, tant la participació com els projectes
presentats van ser excel·lents i van omplir de llum un matí que, a ulls d'altres, podria semblar plujós.
Tradicionalment, les AMPAs de les escoles cristianes de Catalunya han creat i desenvolupat mecanismes
d'ajut per a aquelles famílies que, per raons d'un infortuni, veuen com perilla la continuïtat escolar del
model d'educatiu que van triar per als seus fills i filles. No en queda més remei després de tant de temps
demanant sense resposta que l'Administració assumeixi la despesa que paguem els pares. Una discriminació
respecte d'aquells que han optat per un model d'escola pública i que, en molts casos, suposa un esforç
econòmic important per a les famílies del nostre col·lectiu.
Els fons d'orfenesa o assistencial és l'eina solidària més popular que ofereixen les AMPAs per assegurar als
seus associats aquesta continuïtat docent dels alumnes en el mateix centre, encara que no es l'única,
perquè comencen a aparèixer noves idees i projectes amb el mateix objectiu d'ajut per a aquelles famílies
que ho necessitin. A la 6a trobada AMPAs en Xarxa es van presentar tres exemples de gestió d'aquest
servei, tres models diferents que els promotors van coincidir a identificar com el més important dels
objectius a complir per la Junta de l'associació.
La jornada va començar compartint un cafè que ens va oferir l'escola acollidora i a continuació... a la feina!
L'AMPA de l'Escola Sant Lluís de Pla i Amell de Begues va fer la primera presentació: un model de
gestió del fons d'infortuni externalitzat mitjançant la contractació d'una pòlissa amb una asseguradora
privada.
Tot seguit, l'AMPA Sagrada Família de Gavà i amfitrions ens van explicar com gestionen des d’una
comissió formada per membres de la Junta un fons d'orfenesa i assistencial amb el rigor que cal.
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I, finalment, l'AMPA Lurdes de Barcelona va exposar el seu projecte Apadrina Lurdes!, que, mitjançant una
comissió solidària, gestiona tant les aportacions econòmiques voluntàries que ingressen les famílies, com la
recaptació de diferents activitats que al llarg del curs organitzen a l'escola per cobrir les despeses
d'activitats extraordinàries (excursions, colònies, menjador, etc.) i de material (llibres de text) d'aquells
alumnes de famílies que no poden afrontar el pagament en quedar en una situació econòmica precària.
L'espai chill-out AMPA va tancar una enriquidora trobada que va demostrar una vegada més que l'esperit
solidari no és exclusiu del temps de Nadal, sinó que s'ha de mantenir tot l'any mitjançant accions que
omplen de gratitud i felicitat tant a aquells que l'ofereixen o gestionen com als que la reben.
El nostre agraïment al col·legi i AMPA Sagrada Família de Gavà per acollir-nos, i a tots els assistents per les
seves aportacions i ajudar-nos a continuar fent xarxa.
Andrés Cardenal

Conveni de col·laboració entre la CCAPAC i la Fira de Barcelona

Festival de la Infància
La Confederació Cristiana d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(CCAPAC) té signat un conveni de col·laboració amb la Fira de Barcelona que permet
que les AMPAs associades es beneficiïn d’una sèrie de descomptes i avantatges en
alguns dels salons que es duen a terme al recinte de Montjuïc al llarg del present
curs.
Així, podeu aconseguir un 25% de descompte en adquirir la vostra entrada per al
Festival de la Infància, que se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener. Només
hi heu d’introduir aquest codi 52729F11 durant el procés d'acreditació
(http://www.festivalinfancia.com/compra-de-entradas).
Circuits d'aventura, màgia, teatre, contacontes, actuacions musicals, un vaixell
pirata, gimcanes, activitats esportives amb Open Camp ... i fins una gran pista de
gel perquè els vostres fills no es cansin de patinar!

Segueix l'actualitat religiosa des de Catalunya
Entra a la pàgina web o subscriu-te’n gratuïtament al butlletí:

http://catalunyareligio.cat/ca www.catalunyareligio.cat
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