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Av. Josep Fontcuberta 166. Caldes de Montbui. 

Informació d’algunes dates importants 

2017-2018 
 

Proves extraordinàries ESO i 1r Batxillerat:  

4 i 5 de setembre 

Inici d’escola: 12 de setembre 

Darrer dia d’escola: 22 de juny 

Vacances Nadal: 23 de desembre al 7 de gener 

(inclosos) 

Vacances S. Santa: 24 de març al 2 d’abril (inclosos) 

Dies fes,us Locals: 9 d’octubre (i un a determinar) 

Dies fes,us de lliure elecció (3):   

7 de desembre, 30 d’abril i un a determinar 

Tota la informació de secundària  

(reunió amb l’alumnat, elecció de matèries opta,-

ves...) la trobareu a la WEB. 

REUNIONS D’INICI DE CURS  

4-Set: P3    5-Set: P4 i P5 

6-Set: 1r i 2n Prim   7-Set: 3r i 4t Prim 

12-Set: 1r ESO /1r BATX 13-Set: 5è / 6è Prim  

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’infan,l i primària.  

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 ma4 i de 5 a 8 de la tarda 

Dates de venda de roba espor,va i bates 

JULIOL 

11 i 12 juliol: de 5 a 8 de la tarda 

13 de juliol: de 9 a 11 ma4 i de 5 a 8 de la tarda  

SETEMBRE 

4 de setembre:  de 5 a 8 de la tarda 

5 de setembre:  de 9 a 1 del ma4  

6 al 8 de setembre: de 5 a 8 de la tarda  

Premi Baldiri Reixac pel projecte Geocahing 

 pàg.2 

Vespre literari amb Xavier Bosch 

 pàg.3 

 Cantata “Till el Trapella” 

 pàg.13 

 Trobada amb el nou professorat del Cicle Forma>u 

 pàg.11 
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L'Escola Pia de Caldes rep un premi Baldiri Reixac pel projecte de Geocaching 

 

Diumenge 28 de maig, en un acte a l'Espluga de 

Francolí, l'Escola Pia de Caldes va rebre un nou 

premi Baldiri Reixac per la pràc>ca educa>va de 

Geocaching. El passat curs també vam ser premi-

ats pel projecte PIArt.  Al llarg dels úl>ms quinze 

dies del curs 2015-2016 l’alumnat de 1r a 6è de 

Primària va dur a terme el projecte interdisciplina-

ri: “Geocaching, una nova eina d’aprenentatge”. 

El Geocaching o Geocerca en català és un joc que 

permet buscar tresors amagats a diferents llocs 

del món. L’objec>u principal del projecte es basa 

en promoure i donar a conèixer diferents indrets 

del poble d’una manera crea>va i innovadora a tra-

vés de les noves tecnologies.  Felicitats!!! 

L’Escola Pia de Caldes par,cipa a la xarxa ESCOLA NOVA 21 

 

Escola Nova 21 és un projecte d’escoles en xarxa 

per compar>r i treballar vers la innovació educa-

>va. El nostre centre ha estat adscrit a un grup 

anomenat Vallès Oriental Oest. 

Amb aquest grup ens trobem amb 5 escoles més:  

• Escola Pia Caldes de Caldes de Montbui,  

• Secció d'Ins>tut La Sínia de Parets del Vallès  

• Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines  

• Ins>tut El Vern de Lliçà de Vall  

• Escola Montbui de Caldes de Montbui 

La primera ac>vitat ha estat una trobada per 

compar>r la necessitat d’innovar i fer uns canvis 

importants a l’educació i la segona la projecció 

d’un documental sobre el canvi a una escola 

americana. Us anirem informant dels propers 

esdeveniments. 
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Gran vespre literari amb el periodista  

i escriptor Xavier Bosch 

 

Dijous 8 de juny, el Club de Lectors de l'escola, va organit-

zar un vespre literari amb en Xavier Bosch, periodista i es-

criptor. En Xavier, una persona propera i molt interessant 

per les seves aportacions, ens va acostar a la seva obra i a 

la seva forma de veure la vida. La vetllada es va centrar en 
el seu darrer llibre "Nosaltres dos", el llibre més venut en 
aquest Sant Jordi. L'acte dinamitzat pels nois i noies del 
Club de Lectors va comptar amb gags, entrevistes i pregun-
tes del públic, que escoltava embadalit les intervencions de 
l'escriptor. En defini>va, un acte molt emo>u del que guar-
darem sempre un gran record.  
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Segon any d’implantació del SUMMEM a l’escola 

 

El passat curs començàvem com a escola pilot amb el curs de 5è 

de primària el projecte SUMEM. Aquest curs hem con>nuat a In-

fan>l, 1r, 3r i 5è de primària i a 1r d’ESO. 6è de primària ha seguit 

amb el projecte iniciat el curs passat. Durant el curs hem fet xerrades informa>ves generals a les famí-

lies i pràc>ques amb els pares i mares dels cursos implicats. Un grup d’experts de la Universitat de Vic 

està fent un seguiment del projecte avaluant l’impacte i la visió de les famílies, alumnes i professorat. 

Sens dubte un projecte que ens il·lusiona i que apropa a l’alumnat a un sistema d’aprenentatge molt 

més real i par>cipa>u. El proper curs tot infan>l  i primària estarà treballant un 25% de les hores lec>-

ves de manera interdisciplinària i també 1r i 2n d’ESO.  Aquest curs, el treball de síntesi de 4t d’ESO 

també s’ha muntat amb l’estructura d’i>nerari d’aprenentatge. 

 

 

Jubilacions a l’escola 

 

Aquest curs s’acomiaden de l’escola dues professores que han 

estat treballant amb nosaltres molts anys: la Teresa Saorín i la Ro-

ser Rivera després de 23 i 21 anys a la casa. Els nostres millors 

desitjos en aquesta nova etapa de la vida i gràcies pel seu treball. 

 

Molt bona resposta de les noves famílies a les preinscripcions pel curs 2017-18 

 

Estem molt contents de la confiança dipositada per les famílies a les preinscripcions. P3 ofertava 75 

places que han quedat cobertes amb 75 preinscripcions. 1r d’ESO oferia 13 places i van haver 29 

preinscripcions. S’ha cobert 1 plaça a 3r d’ESO i una altra a 4t d’ESO. La resta de cursos estan plens ex-

cepte P4 que té 8 places lliures. Batxillerat ha superat les 70 places ofertades amb 77 preinscripcions 

que portarà a la creació d’un 3r grup. 



caldes.escolapia.cat 5 

l’escolaINFORMA Informacions generals juny 2017 

Celebració de la Pasqua presidida pel P. Provincial Eduard Pini 

Record els 400 anys de l’orde escolàpia 

 

A l’escola vam celebrar, el passat diumenge 28 de maig, una eucaris>a familiar i par>cipa>va  presidi-

da pel P. Provincial Eduard Pini. Vam tenir alumnes que van tocar la flauta, altres la guitarra, vam can-

tar i vam recordar el que significa la Pasqua. Especialment un any que l’orde escolàpia celebra els seus 

400 anys. Finalment amb les famílies vam compar>r un aperi>u subvencionat per l’AMPA de l’escola. 
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Ariadna Caldentey, premi de clipmetratges de Mans Unides 

 

L’Ariadna Caldentey, alumna de 3r d’ESO, ha estat novament premia-

da al fes>val de Clipmetratges que organitza Mans Unides. En aques-

ta ocasió pel clip " Si jo fos" que reflexiona sobre el tema central del 

concurs: com el nostre es>l de vida i model de consum, ajuden en el 

manteniment d’algunes injus4cies. Felicitats! 

Quatre alumnes de l’escola premiades al Concurs de Narracions Solidàries de Mans Unides 

 

El concurs de Mans Unides té com a objec>u sensibilit-

zar els nois i les noies del Vallès Oriental sobre la deli-

cada situació del Tercer Món i ajudar-los a cercar els 

canvis interiors per tal de capgirar aquesta situació. 

Enguany però, per afegir altres valors, s’ha fet una re-

flexió sobre "Els valors de l'esport, com a configuració 

social".  

A la categoria de 10 i 11 anys les tres guanyadores han 

estat alumnes de l’escola: Laia Farràs (1r premi), Mar>-

na Codina (2n premi) i Aina Mar4nez (3r premi);  i a la 

categoria de 12 i 13 anys el primer premi ha estat tam-

bé per l’alumna Clara Mayoral.  Moltes felicitats! 

 

 

 

 

Premis del concurs de narració en llengua castellana de Coca-Cola  

per a les alumnes Alba Casadesús i Clara Mayoral 

 

El dissabte 3 de juny a Port Aventura es lliuraven els tradicionals pre-

mis de narració que organitza l'empresa Coca-Cola. Tenim dues alum-

nes guanyadores a qui felicitem pel seu treball: 

la Clara Mayoral, un dels 1rs premis i Alba Casadesús un dels 3rs pre-

mis de llengua castellana. Moltes felicitats! 
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Lliurament dels diplomes de les proves Cangur 

 

Les proves Cangur, altrament dites Interna>onal Mathema>cal Kangaroo o bé Kangourou sans fron>è-

res, són un concurs preuniversitari de matemà>ques que s'organitza en més de 30 països, amb l'objec-

>u d'acostar les matemà>ques als més joves i intentar despertar el seu interès. Les competències que 

es posen a prova en el Cangur són una combinació entre la lògica i les matemà>ques, no únicament el 

coneixement de fórmules.  

Hem lliurat els diplomes de les proves Cangur i hi ha 3 alumnes de l'escola entre l'1% dels millors classi-

ficats: 

Eloi Vitalla de 5è de primària en el lloc 52 de 13.492 par>cipants; Albert Fugardo de 3r d'ESO 112è de 

16.709 i Pau Vinyals de 1r de Batxillerat 40è de 5.852. Enhorabona !! 

 

 



Ac,vitats espor,ves d’aquest curs  

per a pares i mares: 

Zumba, Lligueta Futbol Sala i Bàsquet 

 

L’AMPA de l’escola ha organitzat conjuntament 

amb l’escola una sèrie d’ac>vitats espor>ves 

amb l’objec>u de fer salut i convivència. 

Entre elles zumba, una ac>vitat que ha comp-

tat amb unes 25 persones. La lligueta de futbol 

sala ha >ngut 4 equips amb unes 36 persones 

que han par>cipat. Els entrenaments de bàs-

quet han >ngut unes 8 persones que han par>-

cipat a les sessions dels dimecres. 
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Torneig de Futbol Sala Rosario Sánchez 

 

El primer cap de setmana del mes de juny l’AFS de Caldes ha organitzat, novament, el tradicional tor-

neig de futbol sala Rosario Sánchez. L’Escola Pia ha par>cipat amb 452 nens, 39 equips i 78 entrenadors. 

Agraïm la ges>ó de l’AMPA,  la tasca dels entrenadors i de l’AFS.  
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Story Time, darrera sessió del conte en anglès 

 

Aquest curs hem realitzat un total de 4 sessions 

de l’Story Time, l’hora del conte en anglès. Vo-

lem agrair al Toni, l’Úrsula i la Kris, pares i ma-

res de l’escola la seva col·laboració. També 

agrair a la Simone mestra de l’escola que tam-

bé va explicar un dels contes. 

Sens dubte, aquests són altres moments que 

ens permeten treballar la llengua anglesa. 

A través dels contes els nens i nenes interactu-

en amb els personatges. 

La darrera sessió va ser el conte de “The three 

liZle pigs” i va ser la Kris Huber qui el va expli-

car. 

Idiomes per a pares i mares 
 

Durant aquest curs l’AMPA de l’escola ha 

organitzat uns cursos d’idiomes per a pares 

i mares.  

La par>cipació ha estat la següent: 

Francès iniciació: 7 persones 

Alemany iniciació: 6 persones 

Anglès intermedi: 6 persones 

Anglès avançat:  4 persones 

Moltes gràcies per la vostra par>cipació. 
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Extraescolars 

Algunes  imatges de les ac>vitats d’aquest curs 

 

Novetat extraescolars curs 17-18 
 

PATINATGE ARTÍSTICPATINATGE ARTÍSTICPATINATGE ARTÍSTIC   

ZUMBA ZUMBA ZUMBA    

ROBÒTICA 3r i 4t PrimROBÒTICA 3r i 4t PrimROBÒTICA 3r i 4t Prim   

IOGA i MINDFULNESS PrimàriaIOGA i MINDFULNESS PrimàriaIOGA i MINDFULNESS Primària   

   
Inscripcions a la web de l’escolaInscripcions a la web de l’escolaInscripcions a la web de l’escola   
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Ja disposem d’autorització  per impar,r el Cicle Forma,u 

1a trobada del claustre del CFGM Tècnic/a en cures d’auxiliar d’infermeria 

 
El dijous 15 de juny, a l’Hospital de 
Mollet, es va fer la primera troba-
da de totes les professores que 
formaran el claustre d’aquest nou 
cicle forma>u que s’engegarà el 

curs vinent. En aquesta primera 

trobada de treball s’han pres deci-

sions a nivell organitza>u, norma-

>u, de materials a u>litzar, en defi-

ni>va tot allò que s’ha de tenir per 

començar el curs el 12 de setem-

bre. Totes aquestes professores 

són professionals del món sanitari 

que s’inicien en el món de l’educa-

ció amb molta il·lusió i moltes ga-

nes. El mateix dia que es feia 

aquesta reunió es va publicar en el 

DOGC l’autorització d’aquest cicle 

forma>u. Per tant ja estem autorit-

zats i amb moltes ganes de començar! 
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 L’Escola Pia de Catalunya va celebrar la XXIX Jorna-
da Pedagògica al voltant del paper de l’Educador 
 
A l’Escola Pia de Terrassa, el 6 de maig es va celebrar 
la trobada anual d’educadors de l’Escola Pia de Cata-
lunya. L’Escola Pia de Caldes va estar representada 
amb 39 professors i professores. L’acte va ser inaugu-
rat per la consellera d’ensenyament la Sra. Meritxell 
Ruiz. L’acte conduït pel periodista Jaume Barberà va 
comptar amb la pedagoga Pilar Benejam que va par-
lar sobre el paper dels mestres. 
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Un grup interdisciplinari d’alumnat de l’escola interpreten la cantata “Till Eulenspiegel”  

 

Dimarts 6 de juny, al pa> de l’es-

cola, es va representar la cantata 

“Till el trapella”. Els intèrprets van 

ser l’alumnat de 3r de primària 

amb la lectura del conte, les flau-

tes i la veu, l’alumnat de 1r d’ESO 

amb la seva veu i el grup d’alum-

nes de la matèria de 4t d’ESO de 

música amb els instruments. Tam-

bé van formar part d’aquest grup 

uns alumnes de l’escola de música 

de Caldes. Una experiència musi-

cal entre alumnat de l’escola molt 

interessant pel treball en equip, la 

complementarietat i l’esforç con-

junt. 

 

Informacions generals 
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Informacions generals 

Ac,vitats de Sant Jordi 2017 

 

V Marató de contes 

Els animals van ser els protagonistes dels contes 

 

Aquest any hem organitzat la bianual marató de contes i ja en 

van cinc. Des de P3 fins a 2n de batxillerat i des de les 9 del 

ma4 fins a les 5 de la tarda nens i nenes, nois i noies han llegit 

contes amb l’objec>u de fomentar la lectura. En aquest edició 

els contes giraven al voltant dels animals i per això cada conte 

l’ha començat una persona vinculada a aquest mon: veterina-

ris, grangers, amants dels animals... 

La lectura s’ha dut a terme al Parc de l’Estació i ha estat segui-

da per pares, mares, avis i amics dels alumnes. 

 

Recicla Cultura, nova campanya i nou i,nerari d’aprenentatge SUMMEM 

Gran recaptació per a projectes solidaris: 1.620€ 

 

Gràcies a les vostres donacions en llibres per tal de poder 

compar>r-los amb els altres i gràcies a la compra d’aquests 

mateixos llibres per part d’altres famílies i alumnes, vam re-

collir 1.620€, és a dir que vam vendre 810 llibres, tot un rè-

cord. Cal dir que en les edicions anteriors s’havien recollit 889 

€ al 2014 a la 1a edició, 1.246 € al 2015 i 1.300€ al 2015. 

En aquesta edició, i dins el projecte SUMMEM, s’ha creat un 

i>nerari que busca el perquè d’aquesta campanya, com es 

ges>ona i com s’u>litzen el fons recollits. Aquest i>nerari , 

que ha treballat l’alumnat de 6è de primària, i la seva ges>ó 

ha estat sens dubte un dels elements que ha augmentat l’èxit 

de la campanya. Enhora-

bona. El tancament s’ha 

fet amb la visita de Servei 

Solidari que ha agraït a 

l’alumnat de 6è i a l’escola 

i famílies la seva 

col·laboració. 
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1r i 2n d’ESO 

3r i 4t d’ESO 

5è i 6è de Primària 

1r i 2n Batxillerat 

Lliurament dels premis del 

XXIè certamen literari.  

Imatges dels premiats 
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Esmorzar saludable  

Durant tres dimarts del mes de maig els alumnes de P5  van fer 

un esmorzar saludable a l'aula. Va venir l'Anna de l’AECC i els 

van explicar que per tal que un esmorzar sigui sa, ha de tenir 

tres grups d'aliments: cereals, làc>cs i fruita. Per això, van fer 

quatre grups, un que feia el suc de taronja, un altre que feia les 

torrades amb melmelada, un altre que va fer el pa amb tomà-

quet i formatge, i l'úl>m, va fer iogurt natural amb fruita. 

Un cop ho van tenir tot preparar va arribar el millor, menjar-

s’ho. 

Un projecte emocionant a P4 

Durant el segon trimestre, les aules de P4 s’han omplert d’emo-

cions. 

El Follet Pertot va arribar a la classe amb una maleta plena de 

contes que els va fer observar i reflexionar sobre les emocions i 

sen>ments que els provoquen. 

A través d’aquests contes i de les històries que viuen els seus 

personatges han sor>t coses com la valen>a i la por, l’es>mació 

i l’enuig, l’alegria i la tristesa, la calma i el caos... I han après a 

fer-les seves, sen>r-les, posar-hi nom i cercar estratègies per  ges>onar-les. Han pogut compar>r aquest 

treball amb els companys i companyes (acceptant-los tal com són), amb els pares i les mares (amb uns 

petons molt especials), amb els avis i les àvies (amb una tarda compar>da)... Ha estat un projecte molt 

enriquidor que tot just comença, i que els acompanyarà tota la vida, ja que la vida ens emociona! 

 

L'AECC organitza diversos tallers a l’escola 

A 3r un taller de prevenció solar 

Durant aquest mes de maig l’alumnat de 3r ha pogut realit-

zar un taller on els han informat de la importància de prote-

gir la seva pell dels rajos solars. A par>r d’una explicació i 

d’un joc de preguntes l’alumnat ha sor>r amb unes bones 

idees per tal d’anar assolint uns bons hàbits a l’hora d’expo-

sar-se al sol.  

 

Fomentant la imaginació i la crea,vitat a P3 

 

Aquest darrer trimestre i, en els racons de joc, els més pe>ts han 

>ngut l’oportunitat de representar amb >telles diverses històries 

inventades per ells mateixos.  L’objec>u és fomentar la imaginació 

i la crea>vitat. 
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I nosaltres, com podem ajudar?  

Era el 4tol de l’i>nerari de 6è de Primària per portar a terme la campanya de Recicla Cultura 
 

A començaments del mes d’abril, l’alumnat de 6è de Primària va visitar la Fundació Servei Solidari de l’Es-

cola Pia, on va poder parlar amb alumnes, professors i organitzadors dels cursos d’acollida sociolingüís,-

ca i alfabe,tzació . Allà van rebre l'encàrrec de portar a terme tota la campanya de Recicla Cultura a Cal-

des que consisteix en recollir llibres que ja s’han llegit i que es >nguin a les prestatgeries de casa per  ven-

dre’ls a un preu econòmic el dia de Sant Jordi. Els diners recollits van des>nats a subvencionar beques per 

aquests cursos. L’alumnat s’ho va agafar amb molta il·lusió i es va posar a treballar: cercar informació, fer 

la propaganda, recollir llibres, preparar la logís>ca i la venta, analitzar els resultats, recollir la opinió de la 

gent... Cal dir que estem molt contents tant pel treball de l’alumnat que va ser excel·lent com pels diners 

recollits. La recaptació, 1620€ es va enviar a la Fundació Servei Solidari i ajudarà a finançar alguns d’a-

quests cursos.  
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Dins el Pla Lector de l’escola, aquest trimestre, ens han visitat diversos autors: 

L’Enric Lluc, la Dolors Garcia, l’Elisenda Roca i la Rosa Fité  

Elisenda Roca amb l'alumnat de 1r 

Dijous 27 d’abril ens va visitar l’Elisenda Roca, es-

criptora dels llibres llegits a 1r  de primària: “No 

som els 3 porquets”, “Veritat o Men>da” i “Hola, 

Gràcies, Adéu”. Aquestes tres històries narren situ-

acions reals i conflictes diaris que poden tenir els 

nens i nenes d’aquestes edats.  A més, de poder 

fer-li preguntes sobre els llibres, ella els va explicar 

algunes anècdotes de quan era pe>ta i els va do-

nar alguns trucs per animar-los a escriure. 

Dolors Garcia amb l'alumnat de 3r 
La Dolors els va presentar algunes de les seves 

obres que formen part de la literatura infan>l i juve-

nil dels nostres dies. Va manifestar que nens i joves 

són els lectors amb els que es troba més a gust, tot i 

que no descarta decidir-se algun dia a escriure lite-

ratura per a adults. Després es va fer una ronda de 

preguntes on l'alumnat volia saber: Com va decidir 

ser escriptora? Quan escriu els llibres? Quin va ser 

el seu primer llibre?... 

 

Enric Lluc amb l’alumnat de 4t 

El 19 d’abril ens va visitar l’escriptor dels llibres  

que tant ha fet gaudir a l’alumnat de 4t aquest 

curs com ara “La colla dels Rosegons”. L’Enric Lluc 

els va parlar del llibre i els va explicar amb qui s’ha-

via inspirat per escriure’l: la seva neboda. L’alum-

nat ha gaudit llegint les seves aventures còmiques 

i sovint històriques. 

Rosa Fité amb l’alumnat de 5è 

Després d'estar durant tot el curs llegint els llibres 

on la >eta Adela n'és la protagonista, el dimarts dia 

25 d’abril va venir a l'escola. L’alumnat de 5è va 

gaudir dels  detalls de les seves aventures, va poder 

fer-li preguntes que els havien sorgit mentre llegien 

els seus llibres i els va explicar diverses històries. 

Els nens i nenes van passar una bona estona.  
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CANTÀNIA, una experiència musical a un escenari privilegiat 

Ac>vitat on ha par>cipat l’alumnat de 5è de Primària 

 

El passat divendres 2 de juny, l'alumnat de 5è de primària va par>cipar en el projecte Cantània. Tot i ser la 

primera vegada que l’escola hi par>cipa, el projecte va començar fa més de 25 anys i es porta a terme ar-

reu de Catalunya, parts d’Espanya  i algunes ciutats d‘Europa. Durant el curs, l’alumnat ha treballat l'obra 

a l'escola, i el concert ha suposat la culminació d'aquest treball, amb una experiència musical dalt de l'es-

cenari.  

Cada any, l’Auditori de Barcelona, el principal promotor, estrena una nova cantata, per a 9 instrumen>s-

tes i cor, signada per pres>giosos músics i lletristes catalans. Aquest any tenia com a 4tol "La nit dels mal-

sons",  i estava centrada en el tema de les pors infan>ls. En Lluc, un jove poruc aprèn que tenir por no és 

dolent. Després de treballar aquesta obra durant el curs, van interpretar les cançons i van gaudir d'un ves-

pre musical ple d'emocions tant pels alumnes com pels familiars i pels professors que hi van assis>r.  

Voluntaris de 6è a la residència 
 

La diada de les Cireres és una festa 

important que se celebra anualment 

a la Residència Santa Susanna de la 

nostra localitat. Enguany, un grup 

d’alumnes de 6è ha estat convidat a 

fer una lectura de poemes relacio-

nats amb aquesta fruita.  El dia 12 de 

maig, grans i pe>ts van gaudir ple-

gats, d’uns moments de recitació i de 

degustació . 
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Andreu Canals, el centre del projecte interdisciplinari d’aquest curs  

 

A Caldes, aquest any, es ret homenatge a l’escriptor Andreu Canals coincidint 

amb el desè aniversari de la seva mort. Per aquest mo>u l’escola s’ha volgut ad-

herir a aquesta celebració i hem dedicat el projecte interdisciplinari de l’escola a 

aquesta figura. El calderí Andreu Canals, pagès d’ofici i escriptor de vocació, va 

escriure i publicar nombroses obres i va ser una peça molt important en el desen-

volupament cultural de Caldes de Montbui durant la segona meitat del segle pas-

sat. 

L’alumnat de Primària va començar el dilluns 12 de juny amb un recorregut pel poble en forma de gimca-

na per descobrir diverses poesies relacionades amb l’entorn de Caldes. A cada punt s’havia de desenvolu-

par una prova. Va ser tot un èxit, 90 pares, mares, avis, àvies o senzillament amics, feren de monitors a un 

grup de 5 o 6 alumnes que esbrinaven a través de la poesia  l’indret on havien d’anar. El professorat esta-

va repar>t en els llocs on s’havien de desenvolupar les proves. A més, si aconseguien superar la prova ob-

tenien una part del nom del poeta,  el conjunt de peces del trencaclosques els portaria al 4tol del projec-

te. Una manera diver>da i original de descobrir el personatge i la seva obra.  

 Al llarg de la setmana cada grup va treballar la biografia i un poema, de forma plàs>ca, musicant-lo, reci-

tant-lo,  fent poesies inspirades en l’obra de l’autor, etc. Per acabar el dia 21 es va fer un acte conjunt al 

pa> de l’escola, on es va convidar la família de l’escriptor i el regidor de cultura. Cada grup d’una manera 

o altra mostrarà el seu treball. 
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Si féssim un forat al pa, de l'escola on arribaríem?  

 

Fa unes setmanes, l'alumnat de 5è 

va rebre un missatge telemà>c del 

director de "Viaje al centro de la 

Tierra", on se'ls engrescava a veure 

la pel·lícula i a par>cipar en un con-

curs. Aquest repte consis>a en gra-

var un vídeo en anglès explicant 

quins aspectes de la pel·lícula eren 

fic>cis, i per altra banda quins eren 

reals. Així doncs, van veure la 

pel·lícula i van iniciar una recerca, 

tot experimentant, cercant infor-

mació i treballant de manera coo-

pera>va per tal de conèixer millor 

com és la Terra per dins i així donar 

resposta al repte proposat. Durant tot aquest procés, l'alumnat va realitzar diferents ac>vitats, com ara 

un tall geològic a escala i amb plas>lina, la representació de l'escorça terrestre amb elements de la natu-

ra, i una gràfica en anglès on mesuraven el gruix de les diferents capes. Per tal de concloure aquest i>ne-

rari, els alumnes van anar a les Mines de Sal de Cardona, un lloc on van poder veure un paisatge subterra-

ni, fins ara completament desconegut per a ells. Finalment, van enregistrar el vídeo en anglès amb tot allò 

que havien après i el van enviar al concurs. Aviat >ndrem no4cies del resultat!  

Alumnat de 5è a les mines de sal de Cardona 
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Com podem fer pa?  

 

Aquest fou l’i>nerari que va fer l’alumnat de P5. Cada grup coopera>u va fer un 

llistat dels ingredients que necessitava per fer pa. A par>r d’aquí i amb els ingre-

dients que cadascú havia demanat van provar de fer pa. Els resultats van ser 

molt variats, una pasta dura, líquid, enganxosa... I això els va portar a inves>gar 

com es podia fer el pa. Van observar el pa per dins i per fora, els visità una for-

nera, van anar al forn, van observar les espigues, les van aixafar, van plantar 

blat, van anar a comprar diferents >pus de pa, els van tastar, van buscar la re-

cepta,... I quan ho van tenir clar van tornar a fer pa, aquesta vegada va sor>r 

boníssim. I finalment van convidar a les famílies que després d’escoltar el pro-

cés de fer pa pels diferents grups, van poder tastar-lo.  

ALGUNS DELS ITINERARIS QUE HEM PORTAT A TERME A L’ESCOLA 

Com és que alguns arbres cauen pel vent? I Com és que necessitem els arbres per poder escriure?   

Dos han estat els i>neraris portats a terme per l’alumnat de 1r aquest 3r trimestre. El primer que van portar a la 

pràc>ca girava entorn a l’arbre.  Així doncs, van anar resolent-la a través de la recerca, l’experimentació i el contac-

te amb la natura. El segon i>nerari, que estava vinculat amb el primer, els plantejava la següent qües>ó: Com és 

que necessitem els arbres per poder escriure?  Al llarg de l’i>nerari van 

anar descobrint la procedència del paper, la seva composició i el pro-

cés d’elaboració, entre altres. Tot  posant en pràc>ca diferents habili-

tats com la recerca, la selecció d’informació i finalment l’elaboració 

de paper reciclat. Aquest procés d’aprenentatge s’ha dut a terme a 

través del treball coopera>u que els ha permès aprendre a comunicar

-se, a escoltar les opinions dels altres, decidir conjuntament, en defi-

ni>va, a aprendre que individualment, som una gota i junts som un 

oceà, tal i com va dir l’escriptor japonès Ryunosuke Satoro. 

Com podem tenir maduixes tot l'any? 

 

A 4t de primària han inves>gat com pot ser que hi hagi maduixes 

tot l’any. Han fet diferents ac>vitats, però el que més els ha agra-

dat ha estat el treball de camp. Han plantat i cuidat maduixeres 

“mare” a l’hort, dins i fora de l’hivernacle, les han regades regu-

larment i han anat treien les males herbes.  Han anotat en una 

graella com anaven creixent. Han buscat informació, ho han plas-

mat en diferents pòsters, han fet exposicions, han tastat la mel-

melada de maduixa... fins i tot  han >ngut la visita de dos avis 

que els han explicat la seva experiència com hortelans! Al fi-

nal  han fet la collita i s’han menjat les maduixes que han anat 

fent créixer. Com a treball final han gravat un vídeo amb tot allò 

que han après. Teniu l’enllaç del vídeo al bloc de primària. 



caldes.escolapia.cat 23 

l’escolaINFORMA Infan,l– Primària juny 2017 

 

Com és que podem moure el dit gros del peu? 

Aquest tercer trimestre l’alumat de 3r va iniciar el primer i>nerari d’aprenentatge.  Per començar cada equip va 

omplir el seu pla de treball on havia d’escriure quins objec>us havien d’assolir en acabar-lo i quin era el càrrec que 

havien de realitzar durant l’ aprenentatge de l’i>nerari. Per tal d’introduir la pregunta van poder comptar amb la 

mare de la Júlia, la Dolors, metgessa del Centre de Salut de Caldes que  els va fer una  xerrada on els va explicar 

diferents conceptes relacionats amb l'esquelet i els músculs. A la vegada els va fer reflexionar sobre les postures 

del nostre cos en diferents moments del dia: asseguts en una cadira, llegint un llibre, agafant un pes, portant una 

motxilla, etc. D’aquesta manera durant diverses sessions alguns alumnes van anar fent fotografies als companys 

de com seien i finalment en van fer una reflexió de com era d’important tenir una bons hàbits d’higiene postural. 

Per tal de poder-ho recordar cada equip de treball va realitzar un pòster per a portar a les aules d’infan>l i primà-

ria i d’aquesta manera prendre consciència i cuidar el nostre cos. A par>r d’aquí van elaborar una maqueta del cos 

amb tots aquells coneixements que ja sabien. Hi havia representats ossos, venes, nervis, un cervell que enviava les 

ordres... I un cop enlles>t ho van explicar als companys. Va ser en aquest moment on amb la intervenció de tots 

els grups van veure que hi havia aspectes on havien d’aprofundir i va ser a par>r de diferents estructures de treball 

com la lectura compar>da o el 1-2-4 que l’alumnat va buscar informació sobre els òrgans que u>litzàvem per po-

der moure el dit gros del peu i 

quina era la seva funció.  Acabat 

aquest treball van completar la 

maqueta amb tot el que els man-

cava. 

Els nens i les nenes de 3r han 

valorat posi>vament el poder 

aprendre nous coneixements en 

equip però també són conscients 

que en alguns casos els va costar 

posar-se d’acord per poder realit-

zar les diverses ac>vitats. 
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Una lliçó de vida per a l’alumnat de 1r de Batxillerat 

A càrrec de membres d’Amical Mauthausen 

 

El passat 11 de maig els i les alumnes de 1r de batxillerat van par-

>cipar a una xerrada que van dur a terme els voluntaris de l'Ami-

cal de Mauthausen. L'amical de Mauthausen és l'associació que 

agrupa als exdeportats republicans dels camps de concentració 

nazis, així com els familiars i amics, tant dels supervivents com 

dels deportats assassinats als camps.  

Aquesta xerrada es va dur a terme en el marc de l'assignatura de 

Filosofia i va ser educa>vament significa>va ja que els va perme-

tre reflexionar a l'entorn de temes que han estat treballant com 

són els fonaments filosòfics de l'estat, les teories è>ques, la jus4-

cia, el sen>t de l'existència i la vida humana, entre d'altres.  

En Llibert i en Tomàs, fills de deportats, els van oferir una visió 

molt propera i personal que va aportar als nostres alumnes una 

consolidació dels aprenentatges de l'assignatura i alhora, una lli-

çó de vida a l'entorn de la cultura de la pau. 

 

L’alumnat de 3r d’ESO ha par,cipat en la XXIII Trobada de Corals  

de Secundària 

 

Tot 3r d’ESO ha par>cipat, aquest curs, en la XXIII Trobada de 

Corals convocada pel Departament d’Ensenyament. L’objec>u és 

potenciar i difondre l’educació musical.  A través del treball coral 

es desenvolupen molts aspectes de la formació global de la perso-

na, tant en la vessant personal com de les habilitats socials i relaci-

ons interpersonals amb la per>nença i cohesió del grup, així com 

en l'adquisició de les competències bàsiques. I això és el què s’ha 

fet durant tot el curs a l’escola. El passat 22 de maig va ser el moment de pujar a dalt de l’escenari junta-

ment amb l’alumnat de les altres escoles i compar>r un moment màgic. Enhorabona per la bona feina! 
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Uns models molt reals! 

Dibuixem els avis de la Residència Santa Susanna 

 

Ja fa uns quants anys que, des de l’assignatura d’E-

ducació Visual i Plàs>ca, s’està portant a terme 

una ac>vitat de servei a la comunitat a la residèn-

cia Santa Susanna. Aquesta ac>vitat afavoreix el 

contacte entre el nostre alumnat de 2n d’ESO i la 

gent gran, i fomenta l’apropament  entre generaci-

ons molt distants. 

Pel que fa als tallers duts a terme aquest any; el 1r 

trimestre varen fer un taller d’ornaments Nadalencs, el 2n trimestre varen treballar el color de forma indi-

vidual per després muntar un gran mural unint tots els treballs d’avis i alumnes i aquest 3r trimestre els 

nois i noies varen dibuixar als avis mentre aquests feien de models molt pacientment. Amb els retrats dels 

avis varen muntar una exposició molt diver>da i així es va tancar aquesta experiència tant enriquidora 

entre avis, àvies, nois i noies. Aquests somriures ho diuen tot! 
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L’alumnat de l’opta,va de “Sota ter-

ra” visita les excavacions de la Plaça 

de la Font del Lleó 

 

El dimecres 17 de maig, l’alumnat de 

2n d’ESO que cursa l’opta>va d’arque-

ologia “Sota Terra”, va poder gaudir 

d’una visita privada i en exclusiva a 

l’excavació que en Pere Lluís Ar>gas i 

en Toni Rigo dirigeixen a la plaça de la 

Font del Lleó.  

Durant una hora llarga, el director de 

les tasques arqueològiques va desgranar els misteris que la plaça ha ocultat durant els darrers dos mil 

anys. Piscines romanes del complex termal, estructures medievals, clavegueres, forns metal·lúrgics i fins i 

tot els fonaments de l’an>c edifici de la telefònica, van aparèixer davant els ulls dels alumnes com mai 

fins ara s’havien pogut veure. 

I per coronar la visita, el director va poder explicar, amb els més de trenta anys d’experiència que acumu-

la, les caracterís>ques de la feina de l’arqueòleg, posant èmfasi sobretot en la importància de seguir una 

metodologia i ser rigorós en l’estudi. 

SUMMEM a 1r d’ESO. 2n i,nerari: El viatge de Shackleton 

 

Aquests úl>ms dies de curs s’estan enlles>nt les darreres ac>vitats i 

s’estan realitzant els darrers productes del 2n i>nerari d’aprenentatge: 

El viatge de Shackleton. En aquest segon i>nerari i, amb la matèria de 

ciències socials com a ma-

tèria nuclear, l’alumnat ha treballat una pila de coses: des de 

mapes mentals, climogrames, escales gràfiques i numèriques, 

coordenades, estructures coopera>ves, climes, xarxes tròfi-

ques, han après a buscar informació, a organitzar-la, a pre-

sentar-la en forma de pòster i el què és més important han 

aprés a escoltar-se, han après a decidir, han descobert com-

panys amb els que mai havien treballat i han vist com els pro-

fessors han canviat de rol. S’ha fet d’una manera diferent 

però n’estem molt contents! 
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Ep! Fem Apps! 

Una opta,va de 2n d’ESO 

molt engrescadora 

 

Per aquest curs, el Departa-

ment de Tecnologia ha incor-

porat una nova assignatura 

per fomentar l’aprenentatge 

de la programació. És una 

experiència didàc>ca on l’alumne aprèn un llen-

guatge de programació a par>r de la creació d’a-

plicacions per a disposi>us mòbils. A par>r de tu-

torials  s’introdueixen els conceptes a poc a poc. 

Més endavant els alumnes desenvoluparan un 

projecte propi tot creant la seva aplicació amb els 

conceptes treballats. Qui sap si algun dia aquests 

alumnes que comencen amb aquesta introducció 

al món de de les Apps, seran els creadors d’aplica-

cions que ens faran la vida més fàcil! 

 

 

Les matemà,-

ques ens servei-

xen! 

L’alumnat de 3r 

d’ESO veu l’apli-

cació de la geo-

metria 

 

Per acabar el curs, l’alumnat de 3r d'ESO va treballar 

la unitat de geometria. A l’aula es va explicar la teo-

ria, es van veure les fórmules i alguns problemes teò-

rics. Un cop fet això l’alumnat ja disposava de totes 

les eines per sor>r al carrer. L'ac>vitat proposava 

buscar edificis, finestrals, escultures, etc. per la vila 

de Caldes, reconèixer de quin >pus de figura o cos es 

tractava i fer els càlculs per>nents, és a dir, van ha-

ver de calcular àrees, perímetres de figures planes i 

volums de cossos geomètrics.  



28 

l’escolaINFORMA Secundària                   juny 2017 

L’alumnat de 2n de Batxillerat acaba el 

seu darrer curs a l’escola 

Una dia a Port Aventura i una festa de 

comiat 

 

Aquestes són les dues úl>mes fotos de 

l’alumnat de 2n de Batxillerat. La  prime-

ra feta a Port Aventura, darrera sor>da 

després d’uns dies intensos d’exàmens 

globals, de pujar nota i abans d’engegar 

la preparació a les PAU.  Un bon mo-

ment per desestressar-se i per fer grup. 

 

I finalment la de la festa de comiat. Un 

moment molt especial organitzat per  a 

l’alumnat de 1r de Batxillerat i que va reu-

nir a totes les persones que han estat llui-

tant al seu costat: famílies i professorat.  

 

Quan aquesta revista arribi a les vostres 

mans tots aquests alumnes ja hauran pas-

sat unes de les primeres proves que els 

posa la vida i que condicionarà el seu fu-

tur. La feina està feta i molt ben feta per 

tant només ens queda desitjar-los tota la 

sort del món! Fins aviat!  

 


