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Escola Oberta 2011-2012
Benvolguts i benvolgudes,
Escola Oberta, publicació que arriba al 5è any de
vida, és una evidència del Projecte Compartit:
Escola-Família. Després d'un recull de suggeriments
de l'AMPA, delegats de pares i mares i de l'escola,
us presentem una oferta de formació i participació
a la vida de l'escola.

Primer de tot volem destacar una proposta que va
començar el darrer curs: les Trobades Temàtiques amb
la psicòloga Juani Mesa. Aquest curs presentem nous
temes per les diferents etapes. Aquests tallers ofereixen
recursos per poder ajudar a desenvolupar aspectes com
les habilitats socials, l'emprenedoria, la sexualitat o
l'actitud davant la vida dels nostres nois i noies.
Dins el treball de l'Educació emocional, una de les
conferències d'aquest curs tindrà com a objectiu que
família i escola comparteixin informació del projecte
i dels objectius a treballar. Aquesta conferència,
dirigida per Esther Garcia màster en Educació
Emocional i Benestar en Intel·ligència Emocional, ens
aproparà a una de les demandes més actuals en
educació: el treball de les emocions.
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Continuarem amb les Xerrades amb Cafè on després
dels vostres suggeriments a les enquestes de
satisfacció o a les reunions de delegats de curs i les
aportacions de l'escola, hem dissenyat un total de
nou trobades. La novetat, d'acord amb el que ens
vàreu demanar el passat curs, és que algunes
d'aquestes xerrades es faran en divendres. Pensem
que així us podrem fer més fàcil la vostra assistència.
Les novetats en el Cursos i Tallers se centren en unes
activitats per millorar la serenitat mental, en la primeres
cures d'emergència i en l'Educació Vial.
L'oferta s'amplia amb les sortides per a la família i altres
xerrades que podreu trobar. També us presentem una
novedosa iniciativa de Cinema a la Fresca.
En resum, un ventall d'activitats de formació molt
interessant, però que necessiten de la vostra
participació. Com sempre us agrairem que ens feu
arribar nous suggeriments per tal de millorar l'oferta
actual.
ESCOLA PIA DE CALDES
AMPA DE L'ESCOLA PIA DE CALDES
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Trobades Temàtiques

Dirigides per la Dra. Juani Mesa, psicòloga

• A les Trobades Temàtiques intervé una formadora (la Dra. Juani Mesa, doctora
en psicologia evolutiva i de l'educació, i sexòloga ) i les famílies.
• Després d'una introducció teòrica, es realitzen dinàmiques grupals i exercicis
pràctics relacionats amb el tema treballat. Es finalitza amb unes conclusions.
• Es crearan grups d'infantil-primària, i de secundària.
• Horari dels tallers: de 7 a 10 del vespre (3 hores)
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• El cost del taller és de 10€ per persona.
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Temes i dates del curs 2012-2013
Educació afectivo-sexual
30 d'octubre
Grup Infantil i Primària.
Objectius: Ajudar els nens i les nenes a fomentar la
comunicació, informació i formació en afectivitat i
sexualitat en la primera infància. Es tracta d'adquirir
els continguts bàsics que els nens i les nenes han de
conèixer a cada edat.
Es treballaran els següents aspectes:
• Quan començar a parlar-ne?
• Què explicar a cada edat
• Afectivitat i sexualitat
• La natura com aula d'aprenentatge de la sexualitat
• Comunicació oberta en sexualitat
• Materials de suport

Educació afectivo-sexual
29 de novembre
Grup ESO i Batxillerat.
Objectius: Preparar l'actitud de l'adolescent vers l'entrada
al món de la sexualitat en parella i ajudar a les famílies
en com han de participar i intervenir en aquest procés.
• La pressió del grup i la seva influència en el
comportament afectiu i sexual.
• Què és l'afecte i el compromís?
• S' educa igual a un noi que a una noia? Pors,
actituds, valors i missatges respecte a les filles:
abusos sexuals, violació i embaràs no desitjat
• Relacions de domini-submissió amb les parelles.

Com educar cap a una actitud positiva a la vida
14 de març
Grup Infantil i Primària.
Objectius: Potenciar l'actitud positiva davant el
conflicte, el problema i les situacions complicades.
Millorar l'actitud per ser constructiu, actiu i poder
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Edifi

millorar com a persona.
Es treballaran els següents aspectes:
• Acceptar els conflictes sense cap tipus de frustració.
• Evitar les reaccions emotives descontrolades. Treballar
l'autocontrol.
• Cultivar l'acceptació d'un mateix i evitar les
comparacions e idealitzacions.
• Viure en el present sense mirar massa lluny.
• La importància de prendre cura de la pròpia imatge.
• Ajudar als altres ajuda a sentir-se millor i més positiu.

Com començar a crear emprenedors i emprenedores
28 de març
Grup ESO i Batxillerat.
Objectius: Donar mitjans als pares i mares per educar
els fills en una actitud emprenedora que els permeti
aconseguir fites en un marc de responsabilitat , llibertat
i creativitat. Tot això acompanyat dels valors de la
integritat, el respecte i l'excel·lència a l'hora de
desenvolupar la seva activitat.
Es treballaran els següents aspectes:
• La importància de l'esforç i la perseverança per
aconseguir els objectius personals
• Aprendre a reconèixer les habilitats pròpies i les
de la resta de companys.
• La importància del treball en equip.
• La presa de decisions. Anàlisi de les conseqüències.
• Aprendre a enfrontar-se als problemes i la seva
resolució.
• Aprendre dels nostres fracassos i convertir-ho en
un aprenentatge positiu.
• Treballar la creativitat i la iniciativa. Entorns creatius.
• El líder i el rol de tot un equip de treball.
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Conferències
Educar les emocions

Valors en Família, Família amb Valors

Conferenciant: Esther Garcia Navarro
Etapa: Totes
Data: Dijous 22 novembre del 2012
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala d'actes de l'edifici de l'Av. Fontcuberta 166

Conferenciant: Juanjo Fernández Sola
Etapa: Totes
Data: Dijous 7 de febrer del 2013
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala d'actes de l'edifici de l'Av. Fontcuberta 166

Esther Garcia Navarro és coordinadora i docent del
Màster en Educació Emocional i Benestar en Intel·ligència
Emocional en les Organitzacions de la Universitat de
Barcelona (UB). Actualment està en procés de certificació
per la Universitat de Yale per implementar el seu
programa d'educació emocional en l'àmbit escolar.
Entre les seves publicacions sobre el tema es troba
L'educació emocional en la pràctica (Horsori, 2010),
Educació emocional. Propostes per a educadors i famílies
(Desclée de Brower, 2011), Com Educar les Emocions?
La Intel · ligència emocional en la Infància i l'Adolescència.
(VI Quadern Fars. Hospital Sant Joan de Déu, 2012),
entre d'altres.
“Si em preguntes sobre la revolució que se'ns ve a sobre
i que ens desconcerta a tots, respondria, sense vacil·lar, la
irrupció de l'aprenentatge social i emocional en les nostres
vides quotidianes” Eduard Punset
Volem treballar conjuntament escola i famílies la dimensió
emocional dels nostres nens i nenes, nois i noies. La
conferenciant està fent formació amb el professorat de
l'escola i seria important que les famílies coneguessin quin
és l'objectiu d'aquesta tasca i com poder compartir-la.
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Juanjo Fernández Sola (Barcelona, 1965). Casat i amb
dos fills. Llicenciat en Filosofia i Lletres (especialitat
Filologia Romànica) per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Professor de matèries molt diverses (Formació
Humanística, Història de l'Art, Llengua Castellana,
Llengua Francesa, Teatre i Religió) durant 18 anys a
l'Escola Tècnica Professional del Clot (Barcelona).
Ha estat monitor i responsable de colònies a l'esplai
SCV-Sant Pere Claver-El Clot i a l'esplai Lluís M. Chanut.
Participa activament a la Comunitat Cristiana Sant Pere
Claver del Clot, on ha fet de catequista de grups d'infants
i joves durant molts anys.
“Els nostres valors fonamentals... quins són i què en
fem? Els transmetem, els inculquem, els fem descobrir..?
Som referència per als nostres fills, també en els valors!”
www.juanjofernandez.com
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Xerrades amb Cafè
Infantil
Com aprenen a llegir?
Ascensi Laglera, Directora pedagògica d'Infantil i
Primària
Divendres 5 d'octubre
Treballar la frustració
Montserrat Basseda, depart. Psicopedagògic
Dimecres 23 de novembre
Estimulació i aprenentatge amb els més petits
Carme Plans, Coordinadora d'Infantil
Divendres 15 de març

Primària
La relaxació i el treball de dimensió interior a
l'escola
Montserrat Cortada, Coordinadora de pastoral
d'Infantil i Primària
Divendres 9 de novembre
La gelosia
Montserrat Baulenas, depart. Psicopedagògic
Dimecres 16 de gener
El nen davant la separació dels pares
Montserrat Basseda, depart. Psicopedagògic
Dimecres 10 d'abril

Secundària
Tres fites per aconseguir en un adolescent:
prudència, humilitat i esforç
Dolors Masclans, Directora pedagògica de
Secundària
Divendres 26 d'octubre
La relaxació i el treball de dimensió interior a l'escola
Isabel Cruells, Coordinadora de pastoral de
Secundària
Divendres 30 de novembre
Adolescència i drogues
Pilar Esteve, depart. Psicopedagògic
Dimecres 27 de febrer
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Cursos i tallers AMPA curs 2012/2013
L’AMPA organitza aquestes activitats, però no les subvenciona.

La Junta de l'AMPA de l'Escola Pia us proposa tot
un seguit d'activitats per a mares i pares. Aquest
tríptic pretén orientar-vos sobre l'oferta de cada
trimestre. Rebreu també la informació concreta de
cada activitat mitjançant una circular per tal de
formalitzar les inscripcions.

Totes les activitats proposades, així com les dates
de realització, estaran subjectes a canvis justificats
que seran degudament comunicats amb la suficient
antelació. Cal tenir en compte també que les
activitats es podran anul·lar si no s'arriba al nombre
mínim d'inscrits. Aquests cursos i tallers
s'autofinancen. Aquest any, el curs d'speaking es
cobrarà mitjançant càrrec bancari.

1r TRIMESTRE
SPEAKING
• Nivell bàsic, els dimecres de 21 a 22.30h
• Nivell avançat, els dijous de 21 a 22.30h
• Professor: Danny Durrany
• Preu: 80 € /trimestrals

MEDITACIÓ
Com aconseguir la serenitat mental, connectar amb la intuïció i
decidir amb claredat.
• Professora: Cristina Mompeat, antropòloga i professora de meditació
i moviment integral
• Horari: 3 Sessions de 2 hores
• Nombre màxim: 25 persones
• Preu: 45 €
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Cursos i tallers AMPA curs 2012/2013
L’AMPA organitza aquestes activitats, però no les subvenciona.

2n TRIMESTRE
SPEAKING
• Nivell bàsic, els dimecres de 21 a 22.30h
• Nivell avançat, els dijous de 21 a 22.30h
• Professor: Danny Durrany
• Preu: 80 € /trimestrals

L'EMOCIONANT ADOLESCÈNCIA - EDUCACIÓ VIAL
• Professor: Sr. Josep Manel López, Policia Local
• Núm. Màxim persones: No s'han limitat les places
• Preu: Gratuït
• Data: 2n trimestre

3r TRIMESTRE
SPEAKING
• Nivell bàsic, els dimecres de 21 a 22.30h
• Nivell avançat, els dijous de 21 a 22.30h
• Professor: Danny Durrany
• Preu: 80 € /trimestrals

COM ACTUAR DAVANT D’UNA EMERGÈNCIA
• Professor: Rafel Garrido, màster en pacient crític i emergències
• Data: Divendres del 3r trimestre per concretar
• Horari: 1 sessió de 3 hores
• A concretar preu

7

Escola Oberta 2012 3/8/12 11:37 P gina 8

Sortides en família
VISITA CELLER BOUQUET D'ALELLA I TAST DE VINS
Diumenge 28 d'octubre del 2012
• La visita consta de:
Passejada per les vinyes
Visita al celler
Tast d'1 vi
• Duració: 1'30 h.
• Preu: 6 €
Vols conèixer el més jove dels cellers de la
DO Alella? Vine a descobrir aquest petit celler
familiar ubicat a Can Boquet, una preciosa
masia del S.XIV situada a tocar del casc urbà
d'Alella i rodejada de vinyes.
Compartirem l'experiència de com s'elabora un vi de qualitat
sota el lema “Viu la tradició, experimenta la innovació”.

SORTIDA AL PARC DE LES OLORS
Diumenge 21 d'abril del 2013
Famílies i alumnat d'Infantil i Primària.
La xarxa dels Parcs de les Olors es va crear per millorar tant
els paisatges com la qualitat de vida de les persones. El
projecte vol ser un aliat del camp català. Són espais
enjardinats concebuts per a ser viscuts, compartits i
descoberts a través de tots els nostres sentits. L'objectiu
és recuperar la cultura de les herbes en un entorn pràctic,
senzill, amable i ple de significats.
Viu l'experiència d'apropar-te al món dels perfums naturals,
els condiments i les plantes medicinals de manera molt
pràctica i a través dels sentits.
Un espai per passejar, olorar i aprendre, al voltant de les
plantes aromàtiques i medicinals i on gaudirem tota la família.
Els adults farem un recorregut durant 2 hores amb un guía
que ens ensenyarà a identificar les plantes aromàtiques i
els seus usos en el món de l'aromateràpia, les qualitats
medicinals i culinàries. Paral·lelament els més petits faran
tallers al voltant de les plantes aromàtiques.
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Ascensió a l'Everest: El valor de l'esforç i el treball en equip
a càrrec de Núria Balagué, alpinista.
Dimecres 20 de març. Vespre.
La Núria Balagué, mare de l'escola, ha fet un total de
quatre cims de més de 8.000 m. L'any 2004 feia l'ascensió
a l'Everest amb tres dones catalanes més. A través del
relat de la seva aventura coneixerem el treball que hi ha
al darrere de l'alpinisme, especialment la preparació física
i psicològica de la persona i del treball en equip.
Dades biogràfiques:
Nascuda a Barcelona. Llicenciada en Psicologia, actualment
treballa de Psicòloga Clínica en el Centre de Salut Mental
d'Adults de Berga.
• Després de passar pels grups infantils de la UEC (Unió
Excursionista de Catalunya) de Barcelona, va ser-ne
monitora, portant nens d'edats compreses entre els 10
i els 16 anys des de l'any 1988 fins el 1990.
• Instructora de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya
(ECAM) i de l'Escola Espanyola (ENAM), realitzant
activitats de docència de l'esport des de l'any 1992.
(Titulació de Tècnic d'Esport Base impartit per l'Escola
Catalana de l'Esport i l'Escola Catalana d'Alta Muntanya
amb una duració de 300 hores més la part especifica
de muntanya).
• Garant Internacional de Mountain Wilderness i vocal
de la junta de Mountain Wilderness de Catalunya.
• Directora i instructora de les Estades Esportives de
Muntanyisme i Escalada de la Generalitat de Catalunya

des de l'any 1989 al 1994.
• Professora de Didàctica i Psicopedagogia en els cursos
d'aspirant a “tècnic de l'esport” de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya juntament amb l'Escola
Catalana de l'Esport del 1993 al 1996.
• Tesis doctoral en curs sobre “Protocol d'Entrenament
Psicològic per a Expedicions a Alta Muntanya”.
• Activitats alpinístiques més destacades (a part
d'ascensions als Pirineus, Alps, Andes i Àfrica): 1997
Expedició al Nun (7.135 m), assolint el cim. 1999
Expedició de Neteja Mountain Wilderness a l'Annapurna
(8.035 m). 2000 Expedició al MuztagAta (7.546 m). 2001
Expedició íntegrament femenina al Shisha Pangma
(8.013 m), assolint el cim. 2004 Expedició femenina a
l'Everest (8.848 m), assolint el cim.

CINEMA A LA FRESCA

DIADA DE LA CIÈNCIA

31 de maig del 2013. Vespre.
Què menys que fer un cinema a l'aire lliure a l'Escola quan
comença a arribar el bon temps? Un Cinema a la Fresca un
divendres al vespre en família per a tots. Una pel·lícula
emblemàtica perfecta per veure en família en una nit de
primavera.
• Lloc: a la nostra escola
• Durada: 1'30 h - 2h
• Preu: 1€
• Data: 31 de maig del 2013
El preu d'entrada a la sessió serà d'1 € per poder fer front a
les despeses que comporti el lloguer d'una pantalla.

1 de març del 2013. Tarda-Vespre.
Tallers per a pares i mares dins la V Diada de la Ciència
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Altres Activitats de l’AMPA
PARTICIPACIÓ EN LA VIDA CULTURAL
DE CALDES
• Festa de Sant Antoni Abat. Participarem en els Tres
Tombs amb els carros que cada curs haurà elaborat.
L’AMPA subvenciona, en part, el guarniment dels
carros de tots el cursos que hi vulguin participar.
• Torneig de futbol sala “Memorial Rosario Sànchez”.
Participació dels nens i nenes de primer a sisè de
primària, en el torneig que organitza l’AFS Caldes.
• Caldesflor, concurs de dibuix infantil i catifes de
flors. Per Corpus, participació en les activitats que
oferta Acció Cívica Calderina.

ACTIVITATS CONJUNTES
ORGANITZADES AMB L’ESCOLA
• Comiat de 2n de batxillerat.
• Graduació de 4t d’ESO.
• Sopar de final de curs per a totes les famílies de
l’escola.
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Biblioteca Oberta
FEAC
Escola Acció Comp
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Escola Pia de Caldes

Comunicacions a l’AMPA
ampa.escolapiacaldes@gmail.com
Comunicacions a l’escola
Infantil-Primària: caldes.comunica.primaria@escolapia.cat
ESO: caldes.comunica.eso@escolapia.cat
Batxillerat: caldes.comunica.batxillerat@escolapia.cat
INFANTIL-PRIMÀRIA-BATXILLERAT
Avda. Josep Fontcuberta, 166 • Telf. 93 865 03 33 • Fax 93 865 33 22
ESO
Carrer Bellit, 7 • Telf. 93 865 34 43 • Fax 93 862 66 07

