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Una nova oportunitat per fer créixer l’esperança!

Iniciem un nou curs, el 2020/21, amb molts interrogants i inseguretats. No volem repetir tot el que
ja van dient les autoritats sobre la conveniència per als nostres alumnes i les seves famílies de
mantenir les escoles obertes en benefici dels nens i les nenes, dels adolescents i dels joves. Tots
sabem que no serà un curs normal, però ens hi haurem d’esforçar.
L’objectiu d’arrencar el curs amb unes escoles segures ens ha portat a una sobrecarrega de feina als
equips directius i al professorat. Hem hagut de reorientar tots els aspectes organitzatius amb la
mirada posada en l’objectiu d’aconseguir obrir-les però ara toca mantenir-les obertes i això
comportarà una feina addicional per l’atenció a l’alumnat i a la gestió dels possibles casos positius
de la Covid-19 que apareguin al llarg del curs.
Si en la nostra feina educativa i formativa la creació i la capacitat d’adequació són sempre habituals,
ara, davant d’aquesta nova manera de viure, caldrà que encara ho siguin més, ja que haurem de
tenir prou capacitat de resposta per tal de mantenir un equilibri constant entre el que cal fer i el
que es podrà fer.
També serem realistes i evitarem l’activisme, i ara més que mai pel respecte a les mesures que en
cada moment estiguin en vigor, per preservar la salut personal i comunitària en temps de
pandèmia. En aquest sentit no podrem fer algunes activitats de manera presencial i haurem de
reorientar-les utilitzant altres mitjans, com ara els tecnològics; d’altres haurem de situar-les, per
més endavant, en d’altres cursos. No volem contribuir a la generació de més estats de tensió i
estrès per voler desenvolupar un pla anual amb el mateix ritme d’accions i propostes que un curs
dels que ara anomenem “normals”. Farem tot allò que sigui essencial i respongui a les necessitats
del moment que vivim.
I ho farem tornant a manifestar la necessitat de no caure en la rutina, aliada de l'estancament.
Reinventant-nos sí, però sense perdre de vista el servei essencial a aquells més desfavorits i
desprotegits de la nostra societat, probablement la nostra més singular i humil contribució al servei
educatiu del nostre país.

La gestió de la equips directius i el professorat. A la tensió
que comporta una revisió sobtada de molts aspectes
organitzatius es suma una feina addicional per l’atenció a
l’alumnat i la gestió dels possibles positius. Cal que cuidem
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Objectius generals
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. Vetllar i acompanyar a les escoles en la implementació dels plans
d’organització en un curs caracteritzat per les mesures de protecció
contra la pandèmia provocada per la Covid-19, amb l’objectiu de garantir
una escola segura, però sense deixar d’aprofundir en 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.

Escoles segures i
aprofundiment en la
personalització

2. Planificar la segona jornada d’educadors, “#SOMFEP”, per “repensar” la
missió com a escoles parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona i per
impulsar noves línies comunes de xarxa. Aquesta planificació, amb les
dades actuals de la situació de la pandèmia a casa nostra, tindrà una
durada de dos cursos, amb l’objectiu de poder-la celebrar als inicis del
mes de setembre de l’any 2022.

Segona trobada
#SOMFEP i
missió compartida

3. Vetllar per l’acció pastoral de les escoles, en el sentit d’oferir la vivència
dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, tot considerant
les orientacions i propostes del Pla Pastoral Diocesà, “SORTIM!”.

Acció
pastoral

4. Aprofundir en els plans de pastoral de les escoles de la FEP, concretant en
el curs, els “irrenunciables” d’una pastoral adreçada als joves.

Pla
pastoral

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. Editar una nova guia de les escoles per presentar la nostra xarxa escolar
com a resposta global a les famílies que confien l’educació de llurs fills i
filles tot incorporant i planificant les eines i accions necessàries per a la
captació d’alumnes.

Comunicació de la
proposta educativa, guia
de les escoles i captació
d’alumnes

8. 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

9. 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
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Degut a la situació de pandèmia que ens colpeja tot respectant els diferents protocols, requeriments i
recomanacions que les autoritats sanitàries dictaminin en cada moment volem presentar un seguit de
propostes per afavorir l’intercanvi en la xarxa compaginant les reunions i trobades presencials, a les quals no
volem renunciar, si és possible, amb d’altres maneres de comunicar-nos i de treballar, com són les reunions i
trobades telemàtiques.
Seguim l’anterior directriu hem considerat per a aquest curs que:
1. La presència, per part de la presidència i/o la gerència de la FEP, aquest curs a les escoles estigui
fonamentalment dirigida a l’acompanyament dels equips directius, a través de visites concertades a
alguna/es de les reunions dels mateixos equips.
2. El calendari de reunions de l’equip de directors contempli:
 Dues reunions presencials, en format gran grup, en concret, les dels dies 27 d’octubre de
2020 i 23 de febrer de 2021, assegurant totes les mesures de protecció (mascareta, distància
social, control de temperatura i rentat de mans) en algun dels espais de més aforament
d’alguna de les escoles.
 Dues reunions virtuals, en format gran grup, tipus webinar (seminari web) de caràcter
formatiu que podrien ser les dels dies 24 de novembre de 2020 i 20 d’abril de 2021.
 Dues reunions presencials o virtuals, però en format petits grups, les dels dies 26 de gener i
18 de maig de 2021, segons la següent distribució:
 (5) Bon Pastor, L’Esperança, Santíssima Trinitat, Mare Alfonsa Cavin i La Salut
 (8) Tecla Sala, Santa Teresa de Lisieux, Sant Jaume, Sant Ramon Nonat, Sant
Medir, Sant Josep Oriol, *El Petit Santa Maria i Sant Felip Neri
 (6) La Sagrera, Aprenents, NS de Montserrat, EE MD de Montserrat, FP MD
de Montserrat i El Roser Les Planes
3. Destaquem la possibilitat de treballar i compartir temàtiques que responen a necessitats concretes
en aquests moments, afavoridores del treball en xarxa, com ara:
 Recursos TIC en línia al Clickedu
 Plans de confinament
 Projectes telemàtics entre escoles vinculades

4. Definir unes pautes comunes per al desenvolupament dels plans de les diferents comissions
considerant que les trobades presencials seran de difícil realització i evidentment respectant el no
intercanvi entre grups estables de convivència d’alumnes. Facilitar l’agrupació d’escoles, segons la
distribució plantejada en el punt 2, el format virtual i el treball per projectes telemàtics en xarxa.
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Organització de la xarxa escolar
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Comissions de treball
Equip de directores i directors
Ignasi Garcia, president; Isidor Torrescusa, gerent; Anna Garrofé, directora a La Sagrera; Anna Regàs;
directora a Sant Felip Neri; Armando López, Armando López, director a Santa Teresa de Lisieux; Aurèlia
Miñambres, directora a Santíssima Trinitat; Eduard Vidal, director a Sant Ramon Nonat; Eva Franco, directora
a Sant Medir; Jesica Hernández, directora a El Petit Santa Maria; Jesús Abenza, director a L’Esperança; Josep
Dalmau, director a Aprenents; Judit Espín, directora a Mare Alfonsa Cavin; Laia Berlanga, directora a M D de
Montserrat (EE) i secretària d’actes; M Àngels Fernández, directora a Sant Josep Oriol; M Antònia
Montesinos, directora a M D de la Salut; Marta Oliver, directora a M D de Montserrat (FP); Mercè Cervós,
directora a M D El Roser Les Planes; Montse Santiago, directora a Ntra. Sra. de Montserrat; Oriol Leira,
director a Tecla Sala; Sònia Esteve, directora a Sant Jaume; Sònia Zapata, directora a Bon Pastor

Equip d’exdirectors
President: Ignasi Garcia i Clavel
Gerent: Isidor Torrescusa
Òscar Agut, Jordi Aparici, Ferran Carreras, Mercè Caselles, Trini Castellví, Robert Cluet, Josep M Coma,
Ramon Fitó, Cristina Manresa, Jordi Mañosas, Joan Picart, Jordi Reverter i Montserrat Robert.

Equip d’administradores i administradors
Isidor Torrescusa, gerent; Jordi Medina, Sergi López, de l’àrea econòmica i financera; Ana Miquel,
administradora a Mare Alfonsa Cavin; Antonia Bris, administradora a El Petit Santa Maria; Elisenda
Mercader, administradora a MD de la Salut; Eva López, administradora a Sant Medir; Carolina Sales,
administradora a Ntra. Sra. de Montserrat i a M D El Roser Les Planes; Glòria Ventosa, administradora a La
Sagrera; Inma Prieto, administradora a Bon Pastor; Joaquim Monfort, administrador a l’Escola l’Esperança;
Jordi Silvestre, administrador a M D de Montserrat (EE); Jordi Torner, administrador a Tecla Sala; Josep
Torrens, administrador a Sant Felip Neri; Laura Pardo, administradora a M D de Montserrat (FP); Loli
Santasusana, administradora a Aprenents; M Carmen Romano, administradora a Santa Teresa de Lisieux;
Mercè Navarrete, administradora a Sant Josep Oriol; Patrícia Asensio, administradora a Sant Ramon Nonat;
Pepi Campillo, administradora a Sant Jaume; Sandra Pariente, administradora a Santíssima Trinitat

Comissió tècnica
President: Ignasi Garcia i Clavel
Isidor Torrescusa (gerent), Armando López, Sònia Esteve i Laia Berlanga

Comissió de pastoral
Coordinador: Cristina Manresa (exdirectora a Bon Pastor)
Mn. Enric Termes, Mn. Josep M Romaguera, Carles Armengol, Antònia Montesinos (directora de MD de la
Salut), Eduard Vidal (director a Sant Ramon Nonat), Víctor Villanueva (coordinador de pastoral a MD de la
Salut), Cristina Domènech (coordinadora de pastoral a Sant Josep Oriol), Emília Caba (coordinadora de
pastoral a La Sagrera), Reyes Linares (equip de pastoral a Sant Ramon Nonat), Anna Vila (coordinadora de
pastoral a Sant Ramon Nonat) i Mònica Muñoz (coordinadora de pastoral a Sant Jaume)

Comissió pedagògica i formativa
Coordinadora: Sònia Esteve (directora a Sant Jaume de la FEP)
M Àngels Fernández (directora a Sant Josep Oriol), Anna Garrofé (directora a La Sagrera), Jesica Hernández
(directora a El Petit Santa Maria), Aurèlia Miñambres (directora a Santíssima Trinitat), Yolanda Orensanz (cap
d’estudis de secundària El Roser Les Planes) i Sònia Zapata (directora al Bon Pastor)
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Comissió tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)
Coordinador: Òscar Agut (exdirector a Santíssima Trinitat)
Armando López (director a Santa Teresa de Lisieux), Jordi Alcón (coordinador TIC a Sant Medir), Jesús Arribas
i M Àngels Isla (Tecla Sala), Francesc Nebot (Bon Pastor), Victòria Benítez (MD de Montserrat EE), Joel Miró
(MD de Montserrat FP), Oriol Borrell i Isabel Estríngana (Sant Josep Oriol) i Jordi Ferrer (Sant Ramon Nonat)

Comissió per a l’educació especial
Coordinadora: Anna Garrofé (directora a La Sagrera)
Josep Dalmau (director a Aprenents), Laia Berlanga (directora a EE MD de Montserrat), Marta Oliver
(directora a FP MD de Montserrat), Montse Santiago (directora a NS de Montserrat), Ramon Fitó (exdirector
a EE MD de Montserrat), Jordi Mañosas (exdirector a FP MD de Montserrat), Ignasi Garcia i Isidor Torrescusa

#ecoFEP, Comissió d’educació ambiental
Coordinador: Lluís Sala (cap d’estudis secundària a Sant Ramon Nonat)
Carolina Boix (Mare Alfonsa Cavin), Bárbara Alonso (Sant Josep Oriol), Alfredo Bahillo (Santa Teresa de
Lisieux), Vanessa Gonzàlez (Santíssima Trinitat), Susagna Vera (Tecla Sala), Núria Anguera (MD de Montserrat
EE), Teresa Mas (MD de Montserrat FP), Andrea Ruiz (NS de Montserrat), Oriol Jiménez (Bon Pastor), Susana
Ros (Aprenents), Vanessa Caballero (La Sagrera), Tomàs Romero (L’Esperança), Antoni Gimferrer i Joan
Torras (El Roser Les Planes), Víctor Villanueva (MD de la Salut), Patricia Toro (El Petit Santa Maria), Jordi
Pons (Sant Jaume) i Joan Picart (Sant Medir)
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Patronat
President:
Ignasi Garcia i Clavel
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

Gerent:
Isidor Torrescusa Calaco

Àrees de serveis centrals
Comunicació i secretaria
Cap: Maite Méndez
Toni Chanivet
Econòmica i financera
Cap: Jordi Medina
Sergi López
Recursos humans
Cap: Antonio Rodríguez
Yulmer Gallo i David Hernández
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Calendari de reunions
 Dia de la setmana i horari de la reunió del Patronat:
Dimecres, de 19:00 a 21:00 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de l’equip de directors:
Dimarts, de 9:00 a 12:30 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de la comissió tècnica:
Dimarts, de 16:00 a 17:30 hores
 Dia de la setmana i horari de l’equip d’administradors:
Dijous, de 9:00 a 11:30 hores
 Dia de la setmana i horari de la reunió de l’equip d’exdirectors:
Dimarts, de 10:00 a 12:00 hores
PATRONAT

2020
Octubre
Novembre
Desembre
2021
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

dimecres, 18

dimecres, 14

EQUIP DE
DIRECTORS

COMISSIÓ
TÈCNICA

EQUIP D’
ADMINISTRADORS

GRUP
D’EXDIRECTORS

dimarts, 27
dimarts, 24

dimarts, 6
dimarts, 3

dijous, 12

dimarts, 17

dimarts, 26
dimarts, 23

dimarts, 12
dimarts, 9
dimarts, 9

dimarts, 20
dimarts, 18

dimarts, 16
dijous, 29

dimarts, 4
dimarts, 1

dijous, 1
VIII Trobada
Equips Directius

Juliol
divendres, 2

divendres, 2

divendres, 2

dinar de cloenda

dinar de cloenda

dinar de cloenda

dimecres, 7
* Aquest curs, degut a la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, la modalitat de les
reunions s’ajustarà a les normes sanitàries que en cada moment estiguin en vigor. Per tant, les
reunions podran ser presencials o virtuals.
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