l’escolaINFORMA
Informació d’algunes dates
del calendari escolar del curs

L’Escola Pia de Caldes seu de la XXVIII Jornada
Pedagògica de l’Escola Pia de Catalunya

2016-2017
Proves extraordinàries ESO i 1r Batxillerat:
2 i 5 de setembre
Inici escola: 12 de setembre
Darrer dia escola: 21 de juny
Vacances Nadal: 23 desembre al 8 gener (inclosos)
Vacances S. Santa: 8 al 17 d’abril (inclosos)
Dies festius Locals: 10 d’octubre (i un a determinar)
Dies festius de lliure elecció (3):
11 d’octubre, 9 de desembre i 27 de febrer
Tota la informació de secundària
(reunió amb l’alumnat, elecció de matèries optatives...) la trobareu a la WEB.
REUNIONS D’INICI DE CURS
5-Set: P3
6-Set: P4 i P5
7-Set: 1r i 2n Prim
8-Set: 3r i 4t Prim
13-Set: 5è Prim / 6è Prim
12-Set: 1r ESO /1r BATX
14-Set: 2n ESO / 2n Bat
15-Set: 3r ESO
19-Set: 4t ESO

A la web de l’escola podreu trobar el llistat dels
materials necessaris per iniciar el curs de l’alumnat d’infantil i primària.

Més de 750 persones dels diferents centres
d’Escola Pia de Catalunya es van reunir a Caldes, el passat 21 de maig, per celebrar la XXVIII
Jornada Pedagògica que anualment convoca la
nostra institució. La jornada es va centrar en
tres conferències sobre Neurociència amb en
David Bueno, Marta Ligioiz i Ramon Maria Nogués com a ponents d’exepció. La jornada serví
també com a trobada i convivència del personal de l’Escola Pia. Després de les conferències
es va fer una taula rodona, sens dubte, ha estat
un plaer per a l’Escola Pia de Caldes acollir, a
les noves instal·lacions, als nostres companys
de la resta de Catalunya.

Dates de venda de llibres
JULIOL
11, 12 de juliol: de 5 a 8 de la tarda
13 de juliol: de 9 a 11 i de 5 a 8 de la tarda
SETEMBRE
6 de setembre: de 5 a 8 de la tarda
7 de setembre: de 9 a 11 matí i de 5 a 8 de la tarda

Dates de venda de roba esportiva i bates
JULIOL
11 i 12 juliol: de 5 a 8 de la tarda
13 de juliol: de 9 a 11 matí i de 5 a 8 de la tarda
SETEMBRE
1 de setembre: de 5 a 8 de la tarda
2 de setembre: de 9 a 1 del matí
5 al 8 de setembre: de 5 a 8 de la tarda
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SUMMEM, un any en fase pilot a 5è de primària
Molt bones valoracions de l’inici d’un projecte de renovació pedagògica

Durant el curs 2015-2016 l’Escola Pia de Caldes ha estat un
dels 6 centres pilot d’Escola Pia Catalunya en la implantació
del projecte SUMMEM. Com ja us vam informar a les reunions
d’inici de curs, l’objectiu és tenir un 25% de les hores curriculars com a interdisciplinàries, és a dir, on es treballi de manera
conjunta àrees com les ciències, la llengua o les matemàtiques
per poder investigar, cercar, aprendre... Un aprenentatge significatiu, vinculat a la vida real i útil.
Durant els dos primers trimestres s’ha fet una tasca de cohesió de grups i aprenentatge en treball cooperatiu. A partir d’aquí el professorat ha elaborat el que s’anomena Itineraris d’Aprenentatge, que s’han posat en pràctica al 3r trimestre. El
primer itinerari ha estat al voltant de la pregunta “Per què li
serveixen les pomes a la pomera?” i el segon itinerari “Si fem
un forat al pati de l’escola què hi trobarem?”
La valoració d’aquest curs ha estat molt positiva segons el professorat i l’alumnat, i també amb el retorn que ens n’han fet
algunes famílies. Destaquem la motivació, la il·lusió, l’aprenentatge significatiu, el treball en grup, la cooperació i la inclusió.
El proper curs seran 1r de primària, 3r de primària i 1r d’ESO els cursos que iniciaran els Itineraris d’Aprenentatge del Projecte SUMMEM. L’alumnat de 5è d’aquest curs seguirà a 6è i s’afegirà també l’alumnat
de 5è del proper curs. Cal dir que durant aquest procés han estat moltes les visites de mestres i de l’equip
de gestió d’Escola Pia Catalunya. També, internament, vàrem fer una de posada en comú amb tot el
claustre per conèixer com anava el projecte on vàrem convidar a alguns alumnes i pares i mares de 5è per
valorar el funcionament del SUMMEM.

caldes.escolapia.cat
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Sessió per compartir el funcionament del grup Pilot
Una representació del professorat, alumnat i famílies ha compartit com s’està portant a la pràctica el Projecte SUMMEM. Per aquesta sessió ha estat convocat tot el personal que treballa a l’escola, per conèixer
què s’està renovant metodològicament i quina és la percepció dels protagonistes. La visió comú ha estat
d’il·lusió, de noves maneres d’aprendre, de renovació...I la valoració ha estat molt positiva.

Mestres d’Escola Pia de Catalunya ens visiten per conèixer el grup pilot de 5è
Un grup de mestres de diferents Escoles Pies, ens han visitat per
conèixer de prop el nostre grup pilot. Escola Pia de Caldes també
ha visitat altres escoles pilot; una xarxa que ens enriqueix com a
col·lectiu. La visita ha consistit en una xerrada inicial i una visita a
les aules, per tancar posteriorment amb els dubtes pendents.
L’alumnat ha contestat i explicat com està treballant i quins han
estat el problemes i els beneficis d’aquesta nova manera de treballar.
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Premi Baldiri Reixac per a l’Escola Pia de Caldes pel seu projecte d’Art i Recicaltge PIArt
Un treball dels alumnes d’infantil i primària que barreja l’art, el reciclatge de residus i la llengua catalana, ha estat premiat amb un dels
guardons Baldiri Reixac que atorga la Fundació Carulla i que representen un reconeixement a l’escola catalana i de qualitat. Aquest és el
segon any consecutiu que rebem aquest premi, després del que vam
aconseguir el curs passat gràcies al projecte Tricentenari 1714-2014.
En aquesta ocasió, els alumnes han estat premiats per la segona edició
del PIArt. És un projecte interdisciplinari relacionat amb les àrees de
llengua catalana i de plàstica.
El treball el van fer un total de 650 alumnes de P3 fins a sisè de Primària i es va dur a terme al novembre, coincidint amb la setmana europea de prevenció de residus. Es van exposar al llarg de l’avinguda Fontcuberta i el carrer Pare Poch desenes
d’obres artístiques que van fer els alumnes amb materials de rebuig, amb l’objectiu de conscienciar-los, a
ells i a la població en general, sobre la necessitat de reciclar i de reduir la producció de residus.

L’Escola Pia de Catalunya fa un reconeixement de la
tasca de l’equip de manteniment
de l’Escola Pia de Caldes, al Vicki i a l’Albert

El grup de manteniment de l'Escola Pia de Caldes format per l'Albert Marzo i el Vicki Cervilla ha estat premiats dins la XXVIII Jornada Pedagògica per Escola
Pia Catalunya per la seva tasca i compromís amb la
institució, per la seva capacitat de servei i de millora
a les nostres instal·lacions i a la nostra organització.
Felicitats, us ho mereixeu!

caldes.escolapia.cat
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Suport Vital amb l’alumnat de l’escola

Aquest mes de maig s’ha portat a terme amb l’alumnat de 2n de primària i 2n d’ESO un programa formatiu en “Suport Vital Bàsic”. Han après a través de
continguts teòrics i pràctics el que és, què cal fer i
com podem actuar davant d’una situació d’emergència vital. A Primària han treballat el protocol d’emergència i a 2n d’ESO durant dues sessions de dues hores cadascuna, han treballat de manera pràctica els
protocols d’actuació davant d’un possible cas d’aturada cardiorespiratòria en l’entorn escolar, experimentant amb els propis companys i amb ninots específics de la matèria.
Aquesta és una primera experiència que donarà peu
a què el curs vinent, i de manera transversal, tots els
cursos de primària i secundària imparteixin aquest
programa de manera progressiva i adaptada a les
diferents edats. L’Escola Pia ha impulsat aquest programa de formació en Suport Vital Bàsic amb
col·laboració del Consell Català de Ressuscitació i
amb el suport del Dep. d’Ensenyament.
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Jubilació de la mestra M. Carme Rúbies i
la professora Ana Martínez
La M. Carme Rúbies, mestra de primària, després de 41 treballant a l’escola s’ha jubilat. Va
començar a l’escola del Carme amb les Vedrunes i després de la fusió va passar a treballar a
Escola Pia on ha estat quasi l’altra meitat del
seus anys laborals. L’Ana Martínez també s’ha
jubilat després d’haver estat 19 anys a l’escola
treballant a secundària com a professora de
llengua castellana i de matèries de tecnologia.
Darrerament també feia reforç. A totes dues els
desitgem el millor en aquesta nova etapa i els
agraïm la seva tasca i dedicació durant tot
aquests anys a la nostra institució.
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En Martí Sarri, de 1r d’ESO, finalista
al concurs el “Gust per la lectura”

juny 2016

3r premi del Concurs Coca-Cola
de Narració en Català per l’Ariadna Caldentey

Dijous 9 de juny, en Martí Sarri, alumne de 1r
d’ESO va rebre el premi com a finalista del concurs
el “Gust per la Lectura” que anualment organitza
el Departament d’Ensenyament per potenciar la
lectura i l’escriptura. En Martí va participar en la
categoria de 1r i 2n de secundària amb el treball
“La tortuga”. Moltes felicitats! I a continuar llegint,
que és molt important i bàsic per a la nostra formació.
Dissabte 4 de juny, l’Ariadna Caldentey alumna de
2n d’ESO rebia un dels 3s premis de Narració en
Català del tradicional concurs que organitza l’empresa Coca-Cola des de fa diverses dècades. L’acte
de lliurament dels premis va ser a Port Aventura.
Una altra activitat on participem per motivar en el
gust per l’escriptura.

Mans Unides lliura els premis de narracions solidàries a 5
alumnes de la nostra escola
El dissabte 30 d’abril, a la Sala Tarafa de Granollers, 5 alumnes de l’escola rebien premi del XIII concurs de Narracions
Solidàries organitzat per Mans Unides. Aquest concurs pretén, sobretot sensibilitzar els nois i noies sobre la delicada
situació del Tercer Món i ajudar-los a cercar canvis per capgirar aquesta situació.
Els guanyadors varen ser: Georgina Guzmán Sánchez, Víctor
Sánchez Domínguez i Marc Vila Martínez de la categoria de
10 i 11 anys, Clara Mayoral Ambròs de la categoria de 12 i 13
anys i Paula Labazuy de la categoria de 14 i 15 anys. Felicitats
a tots i totes.

Concurs Punt de llibre de la Biblioteca
En Guillem Sánchez de P4, en Pau Moncho de 1r de primària, i
l'Eloi Val de 6è de primària, van ser guanyadors del concurs de
punts de llibre de la Biblioteca de Caldes.

caldes.escolapia.cat
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En Cesc Busquets de 4t de primària,
finalista al concurs de Lectura en Veu Alta
Per treballar la lectura
en veu alta, la pronunciació, l’entonació, les
pauses, etc., participem
des de fa tres anys a un
concurs que organitza el
Departament
d’Ensenyament. Vam iniciar
una fase interna de selecció de candidats per
a la fase comarcal. Després d’aquesta, en Cesc
Busquets, alumne de 4t
de primària, va arribar a
semifinals, on va fer un gran paper com a lector.
Moltes felicitats a tots els que heu fet aquest treball de lectura en veu alta i comunicació oral.

juny 2016

Premi al Festival de Clipmetratges de Mas Unides
per a l’Ariadna Caldentey
L’Ariadna Caldentey, alumna de 2n d’ESO, va obtenir el
2n premi en el Festival de clipmetratges que organitza
l’entitat Mans Unides. El tema designat per a l’edició
d’aquest any anava en relació al “malbaratament d’aliments”. El concurs és d’abast nacional i els guanyadors
tenen la possibilitat de participar en el concurs d’àmbit
estatal.
L’Ariadna és una entusiasta del món audiovisual, fet que
la va motivar a participar en aquest certamen. De fet,
des de l’assignatura de VIP (Visual i plàstica) s’està fomentant el treball amb aquest tipus de llenguatge.
El clip premiat, titulat “Comencem?”, tracta sobre l’excés d’alimentació en el primer món i és una crítica al
consumisme excessiu actual. A més, l’obtenció d’aquest
guardó, permetrà que tota la classe de l’Ariadna participi en un taller de curts a l’ESCAC
(Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya).

Berta Vidiella de 2n de batxillerat
La «Nit de les idees, nit de les empreses», que va néixer
l'any 2014, és un reconeixement i una acció de suport
envers la creativitat i la innovació del teixit empresarial
del territori. Per això, premia les idees i la creativitat dels
més joves, la generació de noves idees empresarials, el
desenvolupament de noves activitats empresarials sorgides en l’àmbit local i la trajectòria i el dinamisme de les
empreses calderines.
Aquest any la Berta Vidiella, alumna de 2n de batxillerat
ha estat premiada per la seva “idea”. Els finalistes amb
diploma han estat també alumnes de batxillerat de la
nostra escola: Ariadna Blasi i Bueno; Berta Soley Masats;
Jordi Font Rodríguez; Jordi Llauradó Costa i Mónica Tejerina Beltran.
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La veu dels Somnis premia
quatre alumnes de l’escola
En els premis "La veu dels somnis", organitzats per Acció Cívica Calderina, van guanyar l'Erika Guerrero de 4t,
en Víctor Sánchez de 5è, la Victòria Millan de 4t d'ESO i
la Clàudia Monrabà de 1r de Batxillerat. Felicitats!
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7a Nit de Sant Jordi i lliurament dels premis del XX Certamen Literari
El passat 22 d’abril es va organitzar la 7a Nit de Sant
Jordi, on es lliuren el premis del Certamen Literari que
convoca l’escola anualment; en aquest cas en la XXa
edició. L’acte va ser presentat i amenitzat teatralment
per l’alumnat del Club de Lectors de l’escola, que ens
van fer arribar un missatge: la importància de la cultura, la lectura i el cinema, en la formació de les persones.
Entre els diferents actes teatrals i musicals, es van
lliurar els premis de poesia i prosa des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat. Hi va haver una gran assistència i moltes emocions. Felicitats a tots i totes per l’acte i la vostra participació!

5è i 6è
de primària

1r i 2n
d’ESO

caldes.escolapia.cat
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3r i 4t
d’ESO

1r i 2n
de Batxillerat
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Imatges de les activitats organitzades per l'AMPA al 3r trimestre
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Pedalada Solidària sota la pluja

El dia es va llevar complicat, amb pluja. Malgrat tot, aprofitant els moments en què va disminuir, vam
decidir fer la V Pedalada Solidària. Uns ens vàreu acompanyar aquell dia i els altres vàreu col·laborar
també durant la setmana amb el vostre suport econòmic. Finalment van ser 363 persones les inscrites a
la pedalada, i això és d’agrair. Així doncs, en nom de l’Escola Kalassans de Sam Sam us volem donar les
gràcies per la vostra solidaritat. També cal agrair a la comissió organitzadora i a totes les persones que
vàreu fer possible un dia de convivència i ajut als més desafavorits.
Imatges guanyadores del concurs fotogràfic d’Instagram #samsamroda2016

caldes.escolapia.cat
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Xerrada Informativa AMPA: ‘L’alimentació
dels nostres fills: pautes per a cada necessitat’
El passat 27 d’abril, la comissió de menjador de l’AMPA
va organitzar una xerrada informativa per ajudar les
famílies en com millorar l’alimentació del seus fills/es.
La conferència va anar a càrrec de Marta Ramos Cardona, Dietista-Nutricionista, Coach nutricional, i Directora
del Centre IADA, especialitzat en problemes de trastorns alimentaris. Hi va haver força assistència de famílies, que van escoltar atentament els consells de la
Marta. Una bona iniciativa.
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Proves cangur
Excel·lents resultats de l’alumnat de l’escola a les Proves Cangur 2016
Les proves Cangur (altrament anomenades International
Mathematical Kangaroo o bé Kangourou sans frontières)
són un concurs preuniversitari de matemàtiques que s'organitza en més de 30 països, amb l’objectiu d'acostar les
matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès. La competició es porta a terme anualment el mes de
març.
La primera edició a Catalunya es realitzà l'any 1996. El curs
passat es van obrir les proves CANGURET a primària per
donar l’oportunitat de participar a 5è i 6è.
Des de l’escola impulsem la participació en aquestes proves per tal d’estimular i motivar els nostres alumnes per a
desenvolupar la seva competència matemàtica.
Una vegada més, els nostres resultats han estat excel·lents: tenim 4 Mencions Honorifiques, és a dir, alumnes que han tret puntuacions entre l’1% de les millors: la
Joina Comellas i el Marc Vila de 5è de Primària han quedat
en el lloc 58è de 12.313 participants; l’Iker Salas de 6è de
Primària que ha ocupat el lloc 16è de 12.561 alumnes; i el
Pau Vinyals de 4t d’ESO que ha ocupat la posició 32 de
8.795 participants.

juny 2016
Imatges del Rosario Sánchez 2016

Novament, l’Escola Pia ha participat al Torneig de Futbol Sala Rosario Sánchez, amb
un total de 423 alumnes i 38 equips. Volem agrair als pares, mares i amics que han
fet d’entrenadors aquests dies la seva pre-

disposició.
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Una sortida de pes
Quant deuen pesar els nostres alumnes?
Aprofitant que a 3r es treballa el tema de les mesures (longitud, capacitat i pes) a matemàtiques va sorgir, en una de les classes, la pregunta de
com es pesaven els camions.
Entre tots van anar dient diferents coses. Algú va comentar que es pesaven en unes bàscules especials, que estaven a terra. Algú altre va dir
que en el camí de la pedrera n’hi havia hagut una feia molt anys.
Després d’una estona de parlar-ne, se’ls va ocórrer la idea d’ arribar-se
fins a la Bòbila que hi ha propera a l’escola. Allà segur que en pesaven,
de camions, perquè el pare d’algun alumne, que és camioner, hi havia
anat.
Varen començar a fer-se diferents preguntes: quants quilos deuen pesar
tota la classe? Quant pesen tots els alumnes de tercer junts? Pesaran
més o menys que un camió?
Per saber-ho del cert calia anar a comprovar-ho. Una tarda hi varen anar tots. Primer van pesar-se curs a curs. Després tots junts. Els tres grups de 3r pesaven molt, evidentment no com un camió. Però el més important era comprovar que la força d’un grup té molt de pes.

Guanyadors del concurs de l'enigmàtic
Un grup d’alumnes de 6è de primària, al llarg de tot l’any, han portat a
terme un bloc: l’enigmàtic. Cada 15 dies aproximadament publicaven
un enigma diferent per a cada cicle, que calia resoldre. Les respostes
han estat moltes, però calia dues coses per una banda ser constant i
per l’altra, encertar l’enigma. A la fotografia podeu veure els guanyadors.
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Les matemàtiques són divertides
El dia 19 de maig es va celebrar la diada de les matemàtiques. L’alumnat va manipular, experimentar, mesurar, calcular, jugar, interpretar, diferents conceptes matemàtics. Va ser un dia molt especial.
A P3 tenien moltes ganes d’ensenyar el seu esmorzar; tenien la consigna de portar un esmorzar matemàtic. Realment valia la pena contemplar tanta matemàtica comestible. Cadascú explicava als companys el que portava i ho
anaven classificant: números, formes, jocs o sèries. A partir de fotos van fer diverses classificacions abans de poder
tastar aquests esmorzars tan originals. A continuació, es van construir unes ulleres per l’ocasió, i van buscar matemàtiques per tots els racons: per l’aula, pel lavabo, pel passadís, pel vestíbul. Van trobar números i formes al terra,
a les papereres, a les parets, als bancs, als senyals, als cotxes, a les portes, a les finestres...I per últim, van anar a la
sala de psicomotricitat, i amb caixes i utilitzant la seva imaginació van construir cases, torres, piscines, cotxes...

A P4 es van trobar un pastís a l’aula i havien de decidir com repartir-lo. Van treballar en petits grups. Començaren
per fer una hipòtesi de quants talls havien de fer i com repartir-ho. Cadascú ho feia a la seva manera i alguns en
parlaven entre ells. Finalment posaren les solucions en comú. Cada portaveu explicava com ho havia solucionat i
després arribaren a una conclusió. Un cop decidit el van tallar se’l van repartir. A la tarda van fer jocs matemàtics.

A P5 van relacionar la geometria i la mesura amb el carrer, amb el seu entorn proper. El personatge, Joan Tortuga,
els va proposar un joc de pistes. Primer els demanà que construïssin un planell des de la classe fins a la sortida de
l’escola. Després, un cop al carrer els convidava a trobar objectes en forma de cossos geomètrics i classificar-los,
després els animava a resoldre endevinalles, fins que l’última pista els va tornar a l’aula per fer-ne la valoració.

caldes.escolapia.cat
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A Cicle Inicial volien saber quants cotxes es poden aparcar als pàrquings del costat de l’escola. Es van organitzar
per grups i van anar a mesurar la llargada i l'amplada del pàrquing. També
van observar tots els elements que hi havia: senyals, fanals, entrades, sortides, la forma, bigues de fusta, la mida dels cotxes, l'espai entre dos cotxes...
Amb tota aquesta informació, a classe ho van representar amb una cartolina grossa, tenint en compte l'escala dels cotxes de joguina que van portar
de casa. Van calcular quina manera era la més adequada d'aparcar-los,
quants n’hi cabien, per on havien de circular, si hi faltava alguna cosa...Van
representar els seus cotxes amb cartolines de colors i els van dibuixar vistos des de sobre i finalment els
van enganxar en els llocs que
havien acordat.
A Cicle Mitjà tot l’alumnat de 3r
i 4t es van barrejar. Va ser un dia
molt diferent. Van dissenyar una
peça de vestir després de mesurar-se. Van retallar i enganxar els
trossos de paper o de plàstic i
vam quedar uns modelets de passarel·la.
A Cicle Superior se’ls va proposar un repte. En petits grups havien
de renovar els mobles d'una habitació amb un pressupost màxim
de 2.000 euros. Van observar l’espai, van mesurar, calcular mides,
dissenyar a escala en el paper i finalment van afegir els mobles
principals sense passar-se del pressupost: llit, tauleta de nit, taula
de treball, cadira. Tot dibuixat en cm. Van esbrinar preus, van buscar ofertes, i amb els diners que sobraven van decidir altres detalls:
cortines, catifes, pintar l’habitació... A part de tota l’aplicació matemàtica, l’alumnat també va reflexionar sobre el que és important
i el que no és necessari; van decidir i consensuar amb què gastar
els diners.
També van gaudir una estona al pati amb jocs gegants. Hi havia un
parxís, un tres en ratlla, unes bitlles, tir a la cistella de bàsquet amb
cadira de rodes, etc.
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Taller d’energia per l’alumnat de 4t de primària
Play Energy és un taller itinerant que ofereix l’empresa ENDESA
El dia 28 d’abril un educador d’ENDESA EDUCA va venir a l’escola per realitzar un taller. L’objectiu era posar en contacte els nens i nenes amb el món
de l’energia mitjançant una sèrie d’experiments de manera directa i manipulable reforçant així els conceptes apresos a l’aula.
En aquest taller, l’alumnat va aprendre quins són els electrodomèstics que
gasten més i quins gasten menys dins la llar. A més, va experimentar quines
són les diferents formes d’energia per
obtenir electricitat d’una manera participativa, lúdica i sorprenent.
En definitiva, van poder reflexionar
sobre la importància d'estalviar energia i com afecta això al medi ambient.

Aprenem anglès cantant i ballant!
L’alumnat de cicle inicial ens va oferir un concert amb tot el que han après!
Aquest any dins de l'àrea de Llengua Anglesa se li ha donat molta importància a aprendre jugant i a aprendre cantant. L’alumnat de 1r i 2n de primària ha cantat i ballat tot un seguit de cançons que els han permès aprendre vocabulari i estructures d’una manera divertida. Les han après a la classe i quan ho feien decidien quins moviments podien fer per recordar millor
la lletra. Com a cloenda de
curs, al mes de juny han fet
un concert amb l’assistència
de pares, mares, avis i àvies.
Molt il·lusionats han representat tot el recull de cançons que havien estat preparant. Cal procurar que els
processos educatius que oferim als alumnes els promoguin aprenentatges significatius, per tal que posteriorment puguin crear xarxes de
coneixement real que els siguin útils per a la seva vida.
Aprenen cantant, jugant i
gaudint

caldes.escolapia.cat
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Diada de les Cireres a la Residència
L’alumnat de 6è va a llegir poemes als avis
Durant el curs, l'alumnat de 6è realitza algunes activitats de voluntariat
destinades a compartir el seu temps
i ajudar a altres
persones.
A més de l'apadrinament lector que
realitzen amb els
petits de 1r cada
setmana, enguany han estat convidats a la Diada de les Cireres organitzada per la Fundació Santa Susanna. El dia 27
de maig, alguns nois i noies voluntaris es van dirigir cap a la Residència per oferir un recital de poemes als avis de
Caldes. Des d'un petit escenari, van llegir llettres relacionades amb aquest fruit tan apreciat en la nostra localitat.
Podem destacar: «Les Cireres», de Joanna Raspall o «Sota un Cirerer Florit», de Joan Manel Serrat.
El públic va agrair l'actuació, efusivament, i l'alumnat va sortir molt satisfet de l’experiència.
Taller sobre protecció solar per 4t de primària
El dia 2 de juny l'alumnat de 4t va gaudir d'un taller sobre la
importància de la protecció solar. Durant l'activitat van aprendre moltes mesures que s’han de tenir en compte durant
aquests pròxims mesos d'estiu i així gaudir del sol però amb
protecció. Sabíeu que més del 80% dels càncers de pell es podrien prevenir evitant una exposició intensa al sol i les cremades cutànies, sobretot durant la infantesa i l’adolescència? Davant del sol, la protecció és el més important.
Aquest taller l’ha ofert de forma gratuïta l’AECC – Catalunya
contra el Càncer de Barcelona.
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Diada de la llengua
El dia 22 d´abril, i en el marc de la Diada de Sant Jordi vam celebrar la Diada de la Llengua. Per cicles es
van preparar diversos tallers.
A Infantil van composar paraules i frases amb diferents jocs i van acabar fent un drac amb diferents materials.
A cicle inicial van barrejar l’alumnat de 1r i 2n en grups de 16 nens/es i van fer tallers en llengua catalana i
castellana. En català van fer el tabú, mímica, dibuix a cegues i la pissarra màgica i en llengua castellana el
Quien es quien amb dibuixos fets per ells.
Al llarg del matí també, tant a Infantil com a Cicle Inicial, van poder gaudir de la Rosa Fité, que a partir de
diferents poemes els va fer entrar al món de la literatura. Va ser una escenificació on l’alumnat va poder
participar tot sortint a l´escenari i cantant cançons.
A cicle mitjà van fer tot el dia diferents tallers: cal·ligrames, jeroglífics, “jugamos con las palabras” i contes a trossos. Vam treballar amb les paraules i l’escriptura en petits grups amb els companys i companyes.
A cicle superior van fer jocs de llengua com missatges encriptats, alfabet secret, definicions o el tabú. Es
va projectar el vídeo del conte de Sant Jordi i seguidament es va fer una comprensió en forma de vinyetes.
A 6è, es va organitzar un esmorzar literari en el qual cadascú va anar anomenant els llibres que més li havien agradat i expressant els sentiments que havia experimentat llegint- los. Durant la tarda, diferents
grups van organitzar proves per jugar al Gran Dictat.
Tot plegat va ser molt divertit i van sortir treballs molt sorprenents.
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Students taking part in the Exchange with Germany came into 2nd ESO classes
The German students and their mates of 3rd ESO
who are taking part in the exchange came into
the classes of 2nd ESO. The students prepared
some activities to share with 2nd ESO classes.
They started by playing the well-known game
Simon Says and after that, they organized
themselves in groups of 9 or 10 students. Then,
the German students distributed in these groups
and proposed different activities to interchange information about themselves, their country, their culture … All the students had a great time and …they spoke English!
Alumnes de l’Intercanvi amb Alemanya entren a les classes de 2n d’ESO
Els alumnes alemanys i els seus companys de 3r d’ESO, que participen a l’intercanvi, van entrar a les classes de 2n d’ESO. Els alumnes de l’intercanvi van preparar activitats per compartir amb els alumnes de 2n.
Van començar jugant al ben conegut Simon diu i després es van distribuir en grups de 9 o 10 alumnes. Els
alumnes alemanys es van repartir en els grups i van proposar diferents activitats per intercanviar informació sobre ells, el seu país, la seva cultura… Tots els alumnes van passar una bona estona i ….van parlar anglès!
Emprenedoria com una actitud personal de vida
Durant la segona quinzena d’abril, l'alumnat de 3r i 4t
d'ESO i 1r de Batxillerat han realitzat uns tallers sobre
Emprenedoria organitzats pel TOC i promoguts per la
Diputació de Barcelona. La idea central que la monitora ha volgut transmetre és que l'Emprenedoria no només és muntar una empresa, sinó que és una actitud
personal, i que aquesta actitud els permet plantejar
uns objectius vitals, escolars o laborals i portar-los a la
pràctica amb èxit i que fins i tot del fracàs se n'aprèn.
Per aquest motiu, els tallers estaven enfocats a buscar
els punts forts de cada alumne, aquelles habilitats que els poden ajudar a aconseguir les seves fites. A
més d'aquestes habilitats, va remarcar la tallerista, cal esforç, control emocional, treballar en equip i sentit de l'humor. Tots ells, molt bons consells!
Trobada amb alumnes de Saint Paul-Lès-Dax
Dijous 7 d'abril, els nostres alumnes de 3r d'ESO de l'optativa de francès van
tenir una trobada amb alumnes que venien de França, concretament de
Saint-Paul-Lès-Dax. Els van preparar un esmorzar i, més tard van fer un visita
per l'escola i després una visita per Caldes. L'ambient que es va viure va ser
molt acollidor, amb moltes cares d'alegria i il·lusió tant per part dels nostres
alumnes, com pels alumnes francesos . Va ser un matí molt intens i positiu.
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Repartint aliments al Barri del Raval
Col·laborem amb “l’Hora de Déu”
Alumnes voluntaris de 2n de Batxillerat van baixar
al barri del Raval de Barcelona per conèixer l'associació i ONG L'Hora de Déu. Després de rebre la
informació general de qui són, des de quan hi són i
què fan, els van convidar a participar en les tasques de preparació i repartiment de lots d'aliments. Aquests lots estan formats per aliments
bàsics com pasta, arròs, oli, farina, sucre, etc. L'objectiu és cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació i roba per aconseguir millores concretes en la
qualitat de vida de les famílies en situació d’exclusió social o risc de caure-hi d'aquest barri. Una experiència colpidora!
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L'escriptor Roc Casagran participa al club LLEGIM
El passat dijous 26, l'escriptor sabadellenc Roc Casagran va visitar l'escola amb motiu del club de
lectura per a famílies i professorat. En aquest cas,
parlàvem de la seva darrera, i ja molt coneguda
novel.la "L'amor fora de mapa". La vetllada fou
molt agradable pel fet que l'autor va desvetllar
diverses intimitats del llibre i a més, va recitar alguns dels poemes que s'hi inclouen. Ha estat una
bona manera de posar el punt i final a aquest projecte que hem engegat aquest any i del que n’estem molt contents. L’any vinent continuem!
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Fem Àgora. Trobada de tot l’alumnat de 1r de Batxillerat al voltant de la filosofia
Aquest any a l’Escola Pia de Caldes
1.100 noies i nois de 1r de Batxillerat van debatre sobre l’ús dels nous mitjans tecnològics de comunicació
(mòbils, tauletes..) i sobre les realitats que es
construeixen, amb les seves llums i ombres. Ho van fer en una jornada en el marc
de la trobada “Fem Àgora”, que organitza
anualment l’Escola Pia de Catalunya, el passat 8 d’abril i que tenia com a títol
“Connectar per desconnectar”. Enguany, la
trobada es va celebrar a la nostra escola.
Una comissió de professorat de Filosofia va
desenvolupar el tema juntament amb l’Àrea
de Projecte Educatiu a petició dels propis
alumnes, ja que la temàtica en concret els va
interessar i van demanar treballar-la en profunditat. Organitzats en dinàmiques de petits
grups van analitzar com els dispositius mòbils, les xarxes socials i els ordinadors condicionen la nostra vida: la forma d'accedir a la
informació; de relacionar-nos amb els altres;
de viure el temps d'oci; de veure el món i de
construir, fins i tot, la nostra identitat personal.
Alguns dels temes de discussió van ser "la
societat de l’espectacle, el jo digital, aparença a les xarxes, la globalitat de la informació,
la realitat, la dependència de la màquina o
les noves relacions personals", entre d’al-
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ENS VISITEN ESCRIPTORS...
Gemma Pasqual, l'escriptora de "Xènia, tens un whatsapp",
a l'escola
L’alumnat de 2n d’ESO s’havia llegit el llibre
Dijous 5 de maig, vam tenir una visita molt especial. Ens va visitar
l'escriptora valenciana Gemma Pasqual, autora del "Xènia, tens un
whatsapp", "Xènia, #keepcalm i fes un tuit" i "Xènia, estimar no fa
mal". L'alumnat de 2n d'ESO s'havia llegit el llibre, així que van preparar preguntes per fer a l'escriptora i fins i tot van llegir-li alguns dels
finals alternatius
que ells havien
proposat per a la història. Per acabar, els
il•lustradors de la sessió, la Inés, l'Alex i la Mireia,
van regalar a la Gemma la imatge que havien dibuixat al llarg de l'hora de la visita. Evidentment, l'escriptora no marxà sense signar tots els llibres. Tanquem així, una nova activitat de promoció
del gust per la lectura a l'escola. Fins a la propera!

Berenar literari amb David Cirici autor de
“Zona prohibida”
El divendres 3 de juny a les 5h. de la tarda es va dur a terme
el Berenar Literari, organitzat pel Club de lectors d’ESO i
batxillerat. L'escriptor convidat era David Cirici, autor de
"Zona prohibida", articulista en diversos diaris i guionista.
El públic assistent, una trentena entre alumnes, familiars i
professorat, va gaudir d’una petita representació, d’una entrevista a càrrec de la Mireia Medina i Ariadna
Garnica, i finalment es va compartir un berenar preparat per tot l’alumnat. Una bona manera per acostarse una mica més a un escriptor i a la seva obra. El curs vinent, més!
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La classe de 2n C visita l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya)
El passat dimarts 10 de maig l’alumnat de la classe de 2n ESO C va fer
una visita a l'ESCAC de Terrassa gràcies al premi que va guanyar l'Ariadna Caldentey (de la mateixa classe) al concurs de clipmetratges de
Mans Unides. Al matí els van explicar tots els oficis que s'amaguen
darrere d'una producció audiovisual i, a continuació, van visitar tota
l'escola per tal de veure quins estudis s'hi duen a terme. Més endavant, a la tarda, mig grup va assistir a un taller d'imatge i l'altra meitat va fer un taller de so.
Les experiències viscudes van ser molt interessants, i encara més tenint en compte el vincle de l'Escola Pia amb l'ESCAC. Aprenentatge
inesborrable!
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ANEM TANCANT EL CURS...
Acte de cloenda amb els voluntaris de secundària
Dijous 5 de maig es van convocar al saló d’actes de Secundària, tots aquells alumnes que, d’una forma o altra, han
participat voluntàriament i de forma continuada, en alguna activitat de l’escola. Es tracta dels alumnes d’ESO i batxillerat encarregats de preparar els Bons Dies de tot el
curs, els que han participat als ENGLISH BREAKFAST, els esmorzars en llengua anglesa amb els alumnes
d’Infantil, els de suport a la comprensió lectora en el programa LEXCIT, aquells que han fet activitats de
reforç amb alumnes i els ajudants de monitors del MOU-TE. Així, es va iniciar l’acte amb una pregunta
genèrica per part de Gregori Martínez, director-gerent, adreçada a tots els participants. “Per què us sembla que sou aquí? Què podeu tenir en comú?” D’aquesta manera i després de la sorpresa inicial, tots van
descobrir que el que tenien en comú era que participaven altruïstament en activitats que beneficiaven a
altres persones. A continuació, es va fer una dinàmica guiada per l’Elena i la Marta, monitores del Moute, sobre el que ens aporta el voluntariat. Es va tancar l’acte amb un petit berenar i el lliurament d’un val
per poder assistir a una sessió de cinema a Granollers.
Esmorzar compartit amb l’alumnat de 1r de Batxillerat
Aquestes darreres setmanes l’alumnat de 1r de Batxillerat ha estat treballant en el comiat dels alumnes de 2n.
La seva resposta ha estat molt bona, s'han implicat, han
treballat molt i, fins i tot, hi han dedicat gran part del seu
temps lliure. Cal agrair aquesta feina, l’esforç, la responsabilitat i la generositat perquè tot sortís bé i els alumnes
de 2n se'n poguessin endur un bon record. I una bona
manera de fer-ho ha estat compartint un esmorzar que
els han organitzat les seves tutores. Bona feina i moltes gràcies!
Ball amb tot l’alumnat de l’ESO
Posem el punt i final al lema del curs
“La força del grup”
El dijous 2 de juny es va fer la darrera
activitat del lema que ens ha anat
acompanyant durant tot el curs: “La
força del grup”. L’alumnat de 4t d’ESO
va decidir quina seria aquesta activitat
i com es portaria a terme. Van triar
una cançó, van passar per les classes
en els Bons Dies per explicar i assajar
el ball i finalment el dijous a la tarda es van posar al capdavant per guiar els seus companys. Tots junts ho
van fer possible!
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Comiat de l’alumnat de 2n de Batxillerat: Us trobarem a faltar!
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