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Infantil 

Rabietes i pataletes 
A càrrec de Montserrat Basseda,  membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.  
Dimecres 7 d’octubre 
 
 

Estimular per a un bon aprenentatge 
A càrrec de Carme Plans, coordinadora d’Infantil. 
Divendres 22 de gener 
 

Com explicar la mort, la separació, la por, l’alegria, la tristesa amb un conte 
A càrrec d’Ascensi Laglera, Directora Pedagògica d’infantil i primària.  
Divendres 8 d’abril 

Primària 

Les noves tecnologies en nens i adolescents. Educar saludablement en una socie-

tat digital 

A càrrec de Montserrat Baulenas i Carolina Martínez,  membres de l’equip psicopedagògic.  

Divendres 6 de novembre 

 

Conflictes a l’escola. Com els gestionem? 

A càrrec de Montserrat Basseda,  membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.  

Dimecres 3 de febrer 

 

Com explicar la mort, la separació, la por, l’alegria, la tristesa amb un conte 
A càrrec d’Ascensi Laglera, Directora Pedagògica d’infantil i primària.  
Divendres 8 d’abril 

 
 Secundària 

Acompanyar els fills a l’estudi? 

A càrrec de M. Dolors Masclans, Directora Pedagògica de Secundària. 

Divendres 23 d’octubre 

 

Les noves tecnologies en nens i adolescents. Educar saludablement en una socie-

tat digital 

A càrrec de Montserrat Baulenas i Carolina Martínez,  membres de l’equip psicopedagògic de 

l’escola.  

Divendres 6 de novembre 

Comunicar-se amb un adolescent 
A càrrec de Pilar Esteve de l’equip psicopedagògic de l’escola.  
Dimecres 2 de març 

Xerrades amb cafè 
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Conferències 
Neurociència I Educació 

Conferenciant:  David Bueno 

Data: a concretar 
Hora: 8 del vespre  
Lloc: Sala d’actes  Av. Fontcuberta 166 
 
“Hi ha la temptació de presentar-se davant David 
Bueno, genetista i divulgador sobre neurociència i 
educació, com si fos un oracle. El seu coneixement 
de la complexitat del cervell, i de l’activitat d’aquest 
davant els diversos estímuls quotidians, ens empeny 

a buscar en ell les respostes definitives a preguntes recurrents en el camp educatiu: S’han de renyar els nens? 
Com hem de connectar amb els adolescents? S’han d’estimular molt els bebès? A quina edat hem de comen-
çar a ensenyar l’anglès? La neurociència té una resposta per a la majoria d’aquestes preguntes...” “El diari 
de l’Educació” http://diarieducacio.cat/ 
 

DAVID BUENO I TORRENS (Barcelona, 1965), és doctor en Biologia i professor i investigador de Genètica a la 
Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i acadèmica, centrada en la genètica del desenvo-
lupament i la neurociència, s’ha desenvolupat principalment a Barcelona. Va ser també investigador a la 
Universitat d’Oxford, i ha realitzat estades a la Universitat d’Innsbruck (Àustria), al European Molecular Bio-
logy Laboratory de Heidelberg (Alemanya) i a la Carnegie Institution de Baltimore (EUA). Imparteix classes de 
diverses matèries del camp de la genètica. És autor de vuit llibres de divulgació i d’una trentena de llibres de 
text, i col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació (El Punt Avui, Ara, La Vanguardia, etc). 

                               

                               

La petjada emocional i la força per educar  

Conferenciant:  Eva Bach 

Data: Dijous 18 de febrer016 
Hora: 8 del vespre  Lloc: Sala d’actes  Av. Fontcuberta  
 

Com es produeix la transmissió emocional familiar, quina influència té sobre 
els fills/es i com afavorir que sigui saludable. Emocions del camp familiar i 
memòries emocionals. Com vincular-nos d’una manera sana i convertir les 
arrels en ales per a una bona vida i un bon futur.  
 
Llicenciada en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (1986). 
Pedagoga, mestra, escriptora, conferenciant, formadora de formadors, ori-
entadora i terapeuta familiar. Especialista en desenvolupament personal, 
intel·ligència emocional, comunicació i relacions humanes. És formadora de l’Institut Gestalt de Barcelona, 
on dirigeix l’espai de formació “Comunicar per obrir el cor”, imparteix un taller monogràfic de Cons-
tel·lacions aplicades a la comunicació interpersonal, col·labora en la formació de Narrativa Terapèutica i co-
ordina alguns tallers breus de Pedagogia Sistèmica per a mares, pares i educadors/es. Columnista del Diari 
“ARA”, en el suplement “Criatures” dels dissabtes, des dels seus inicis al 2010. Col·laboradora habitual en 
diversos mitjans de premsa escrita i en alguns programes de ràdio i televisió: Eduqueu les criatures, Qua-
derns de pedagogia, Blog de pares i L’ofici de viure, a Catalunya Ràdio; Qui els va parir, Bricolatge emocional 
i Summa Positiva, a TV3.  
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Activitats 

Comissió d’anglès de l’AMPA 
L’AMPA recolza el projecte de l'increment de l’ús de l’anglès a l’escola i ho fa involucrant pares i mares de 
parla anglesa, tant nadius com els qui el parlen amb fluïdesa a través de la Comissió d’Anglès  

El divendres 13 de novembre celebrarem el II English Day (Dia Anglès). Totes les activitats que 

realitzaran professors i alumnat durant el dia giraran entorn de l’anglès. A més, a partir de les 17:00 

h, la Comissió d’Anglès també oferirà tallers i activitats en anglès oberts a tota la família. 
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Una tarda cada trimestre, de 17:15 h a 17:45 h, els pares i mares 

de la Comissió d’anglès expliquen una història en anglès.  Els lli-

bres que s’expliquen són lliurats a l’escola per ampliar la biblio-

teca de llibres en anglès. A la cartellera de l’AMPA i via e-mail us 

anirem informant del dia i lloc de l’Story Time. 

Anglès per a pares i mares 
Amb la intenció d’ajudar a equilibrar el nivell d’anglès de pares/mares amb els fills, l’AMPA oferirà dife-
rents cursos d’anglès per adults: 

 Classes de conversa en anglès tant de nivell bàsic com avançat en grups reduïts. 
 Classes bàsiques per pares i mares que no saben anglès per entendre els deures dels fills.  
 També proposem una xerrada sobre mètodes d’aprenentatge d’idiomes.  
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Taller de Màscares de Carnestoltes  3 febrer 2016 

15:00-16: 45 h Taller de Màscares de Carnestoltes per pares/
mares 
Elaboració de màscares o complements de Carnestoltes tre-
ballant diferents tècniques artístiques. 
17:15 – 18:30 h Taller de Màscares de Carnestoltes per tota 
la família 
Elaboració de màscares de carnestoltes treballant manualitats 

senzilles per totes les edats i que els nens/es puguin fer amb 

la companyia de pares i mares. 

Comissió de festes: Nadal i Carnestoltes 

Un grup de mares de l’escola 

formen la Comissió de Festes 

de l’AMPA. Gràcies a l’èxit del 

curs passat, repetiran els ta-

llers de Nadal i proposen com 

a novetat tallers de Carnestol-

tes. 

Tallers de Nadal  16 desembre 2015 

 
15:00-16: 45 h Taller de Nadal per pares/mares 
Elaboració de motius nadalencs i felicitacions de Nadal treballant la tècnica “scrapbooking”, colla-
ge i tècniques de costura. 
17:15 – 18:30 h Taller de Nadal per tota la família 
Elaboració de motius nadalencs i felicitacions de Nadal treballant manualitats senzilles per totes 

les edats i que els nens/es puguin fer amb la companyia de pares i mares. 
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Un grup de pares i mares van formar el curs passat la 
Comissió de Menjador, que col·labora molt estretament 
amb l'escola per a la millora nutritiva dels nostres fills. 
Aquesta comissió es prorrogarà el curs vinent, esperant 
que els pares interessats participin de forma activa. 

Comissió de menjador 

 
 
L’ESCOLA PIA CAMINA 
Des de l’AMPA també seguim apostant per  pro-
moure pares i mares saludables. Per aquest motiu 
seguim organitzant un grup per sortir a caminar els 
dimecres a les 9:00 del matí des de l’entrada prin-
cipal de l’edifici de Primària. 
 
 
 
 

 
NOVES PROPOSTES: FUTBOL SALA I PADEL PER A 
TOTA LA FAMÍLIA 
Aquest curs l’AMPA proposarà la creació d’una lli-
gueta de futbol sala i  un torneig de pàdel per a 
tota la família. 
 

 
 
 

 
 
TORNEIG ESCOLAR ROSARIO SÁNCHEZ 
El primer cap de setmana de juny, els nens i 
nenes de P4 a sisè de primària participen al 
torneig de futbol juntament amb totes les 
escoles de Caldes amb el suport de l’AMPA. 
 

Comissió d’Esports 



                               

                               

Participació a la vida cultural de Caldes 

Festa de Sant Antoni 

Catifes de Corpus 

Festa Fi de curs 
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Cada any l’AMPA organitza la festa de fi de curs al pati de l’escola amb inflables per totes les 

edats, pintacares pels més petits, espectacle de màgia per tota la familia, servei de bar amb 

beneficis pro-viatge  final de curs 4t d’ESO, 

Cada any l’AMPA dóna suport al concurs de dibuix infantil Caldesflor  i participa en la confecció 
de les catifes del dia de Corpus representant a l'Escola Pia 

Durant el curs 2015-16 l’AMPA informarà dels detalls de les activitats per correu electrònic a 
totes les famílies de l’escola.  Per qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu electrònic 
a: ampa.escolapiacaldes@gmail.com 

mailto:ampa.escolapiacaldes@gmail.com


                               

                               

V Pedalada  
Solidària 

29 de maig 2016 

Compartim il·lusions 

#samsamroda2016 


