
                               

                               

Projecte Compart entre l’AMPA i l’Escola per a la formació,  la 

col·laboració i la par�cipació de les famílies de l’escola. 

Curs 2016-2017 



                               

                               

Infanl 

Com explicar la mort, la separació, la por, l’alegria, la tristesa amb un conte 

A càrrec d’Ascensi Laglera, Directora Pedagògica d’infan�l i primària.  

Divendres 21 d’octubre 

 

La gesó de la gelosia amb els infants 

A càrrec de Montserrat Basseda,   

membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.  

Dimecres 18 de gener 

 

Educació emocional a l’escola i a casa. 

A càrrec de Carme Plans, Coordinadora d’Infan�l  

Divendres 17 de març 

Primària 

Com explicar la mort, la separació, la por, l’alegria, la tristesa amb un conte 

A càrrec d’Ascensi Laglera, Directora Pedagògica d’infan�l i primària.  

Divendres 21 d’octubre 

 

Trastorns de dèficits d’atenció i hiperacvitat 

A càrrec de Montserrat Baulenas i Carolina Mar%nez,   

membres de l’equip psicopedagògic de l’escola.  

Dimecres 23 de novembre 

 

La gesó de la gelosia amb els infants 

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

Dimecres 18 de gener 

 
 

 

 
Secundària 
 

Tècniques per a millorar els rendiment escolar 

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

Divendres 11 de novembre 

 

Trastorns de dèficits d’atenció i hiperacvitat 

A càrrec de Montserrat Baulenas i Carolina Mar%nez,   

membres de l’equip psicopedagògic de l’escola.  

Dimecres 23 de novembre 

 

La prevenció del bullyng en l’ambient escolar 

A càrrec de Carolina Mar%nez,  membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.  

Dimecres 8 de febrer 

Xerrades amb cafè 
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Conferències 

Educar amb humor 

Conferenciant:  Carles Capdevila 

Data: dijous 16 de febrer 

Hora: 8 del vespre  

Lloc: Sala d’actes  Av. Fontcuberta 166 
 

A “Educar amb humor”, i a par�r de l'experiència 

pròpia en l'educació dels seus quatre fills, Carles 

Capdevila analitza en clau irònica les obsessions 

dels pares en el procés educador, la relació pares-

mestres i fa una crida a la necessitat de posar-hi els 

cinc sen�ts, en l'educació: sen�t comú, sen�t moral, sen�t de la responsabilitat, sen�t del ridícul i, sobretot, 

sen�t de l'humor.  
 

 

Carles Capdevila i Plandiura és llicenciat en filosofia i periodista. Va néixer el 13 d'agost del 1965 a Els Hos-
talets de Balenyà (Osona). Ha estat director del diari Ara durant cinc anys fins al 28 de novembre de 2015 i 
a par�r d'aquesta data director-fundador. Premi Nacional de comunicació (Des del 2013 fins el 
2015).  Col·laborador al programa El Ma% de Catalunya Ràdio i col·laborador a  Hoy por hoy de la Cadena 
SER. Director i presentador del programa Eduqueu les Criatures a Catalunya Ràdio (2006-2010).  
 

Darrera publicació: 
“Entendre el món, converses amb onze pensadors contemporanis” 2015. 
Web: h8p://www.carlescapdevila.com 
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El laberint emocional de ser pares.  
Neurociència per recolzar la nostra tasca. 

Conferenciant:  Marta Ligioiz 

Data: Dijous 27 d’octubre 
Hora: 8 del vespre   
Lloc: Sala d’actes  Av. Fontcuberta 166 
 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Sevilla. És Màster Euro-
peu de Neurociències: Neurobiologia del comportament i Màster Europeu 
de Coaching. A més té formació en tècniques psicoterapèu�ques , Expressió 
Corporal , Expressió Crea�va i tècniques de Joc Dramà�c, així com en psico-
dansa i PNL. Té una àmplia experiència com a formadora, conferenciant, 
emprenedora, passant gran part del seu temps com viatgera incansable. Ha 
publicat tres llibres :  " Descobrir la neurodidàc�ca " , "La Invitació " i  " Curs de vol per a constructors de 
somnis " ; així com innombrables publicacions en revistes. Està especialitzada com a formadora en in-
tel·ligència emocional i neurobiologia del comportament, integrant nombrosos elements d'expressió crea�-
va i joc en la seva pedagogia de l'aprenentatge.  

Web: h8p://famdalai.wix.com/marta-ligioiz 
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Es realitzaran diferents tallers de manualitats, especialment de scrap. Aprofitant diferents perío-

des de l’any com Nadal, Carnestoltes, etc. es realitzaran tallers de decoració nadalenca, màscares 

i altres temà�ques. 

Tallers 

Tallers de coaching educau  Dates a determinar 

• “Qui no t’entengui que et compri” com construir una comunicació 
afecva i efecva amb els nostres fills adolescents 

• “A contracorrent” com esdevenir referents posius pels nostres 
fills adolescents 

 
Formadora: Núria Grases 
h8p://www.fitapersonal.cat/ 
Coach. Postgrau en Autoconeixement i PNL de la UVic  
i el Màster en Ecologia Emocional de Fundació Àmbit. 

“Crec fermament que tots portem un tresor intern i que el tenim molt protegit i cuidat dins nostre. Per 
això, penso que cal crear les circumstàncies necessàries per  facilitar que tot aquest  potencial sur� a la 
llum. És des de les fortaleses que crearem noves idees i oportunitats. I és per això que acompanyo perso-
nes en el procés de descoberta i desenvolupament personal a través de la formació i el coaching. La confi-
ança, la il·lusió i la inicia�va són alguns dels motors que ajudaran a joves, famílies i docents a construir un 
futur diferent.” 

Tallers de manualitats Dates a determinar 
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Taller de maridatge pels àpats de Nadal  30 novembre 2016 

Tallers 

Curs d’habilitats per parlar en públic 

Formadora: M. Teresa Baró 
hOp://www.teresabaro.com/ 
Especialista en comunicació. 
 
Objec�us de la formació: 
• Aprendre les tècniques per fer una bona exposi-
ció en públic: preparació, assaig i realització 
• Ges�onar les emocions i controlar el nerviosisme 
• Obtenir la imatge professional desitjada 

Tallers d’habilitats comunicaves  Data a determinar 

Escollir el vi per a cada àpat 

Formador: AgusFn Palomé 
Títol Superior en Sommelier per l’ UB(CETT) 

Finalista al concurs millor sommelier de Catalunya any 
2015. Fundador i sommelier Agust Vins (Sommelier per a 
sopars, cates i esdeveniments, tant en restaurants com a 
cases par�culars). Sommelier restaurant Pitapes, Som-
melier Juve & Camps, Assessor equip de ven-
des Grup Freixenet, Sommelier restaurant Cafe 1907. 

Tallers informàcs i tecnològics Dates a determinar 

Video amb el mòbil: gravació, edició i pujada a la xarxa 

Formadors: UNIUNFANDOS 
 
Aprendre a editar vídeos gravats des del mòbil: Com gravar, editar i 
pujar a les xarxes socials o a internet. Taller pràc�c. 
6 hores (3 sessions de 2 hores) 

Xarxes Socials  

Formadors: CALIDAE 
 
Conèixer el funcionament de les xarxes socials.  
Taller pràc�c. 
4 hores (2 sessions de 2 h.) 

L’Agus%n és pare de l’escola i sommelier. Té àmplia experiència en el coneixement i la divulgació del 
món del vi. En aquesta sessió ens ajudarà a conèixer una pe�ta selecció de vins blancs, negres, caves i 
vins dolços per a maridar amb els tradicionals àpats de Nadal.  Preu: 8 € Màx. 30 persones 
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Un grup de pares i mares formen la Comissió de Menja-
dor, que col·labora molt estretament amb l'escola per a 
la millora nutri�va dels nostres fills. Aquesta comissió es 
prorrogarà el curs vinent, esperant que els pares interes-
sats par�cipin de forma ac�va. 

Comissió de menjador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissió d’Esports 

L’ESCOLA PIA CAMINA 
Des de l’AMPA també seguim apostant per  promoure pares i mares saludables. Per aquest mo�u 
seguim organitzant un grup per sor�r a caminar els dimecres a les 9:00 del ma% des de l’entrada 
principal de l’edifici de primària. 

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

FUTBOL SALA, BÀSQUET I PADEL PER A TOTA LA FAMÍLIA 
Aquest curs l’AMPA proposarà novament la creació d’una lligueta de futbol sala, de bàsquet i  un 
torneig de pàdel (tardor i primavera durant el cap de setmana). 

ZUMBA 
S’oferiran sessions de Zumba per a pares i mares. 
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Comissió d’idiomes 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 28 d’octubre celebrarem el III English 

Day (Dia Anglès). Totes les ac�vitats que realitzaran 
professors, alumnat i pares i mares convidats durant 
el dia seran en anglès. A més, a par�r de les 17:00 h, 
la Comissió d’Anglès també oferirà tallers i ac�vitats 
en anglès oberts a tota la família. 

Alguns divendres durant el curs, de 

17:15h a 17:45h, pares i mares de l’es-

cola explicaran contes en anglès.  

Dates a confirmar. 

Classes d’idiomes per a pares i mares 
Amb la intenció d’ajudar a millorar l’ús de llengües estrangeres de pares/mares amb els fills, l’AMPA ofe-
rirà diferents cursos per adults: anglès, alemany, francès i xinès. 

 



                               

                               

Parcipació a la vida cultural de Caldes 

Festa de Sant Antoni 

Cafes  
de Corpus 

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

edats, pintacares pels més pe�ts, servei de bar amb beneficis pro-viatge  final de curs 4t d’E-

SO. 

Durant el curs 2016-17 l’AMPA informarà dels detalls de les acvitats 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 

Dia Blanc: Sorda a la neu 

Aquest curs s’organitzarà una sor�da a la neu per a pe-

�ts i grans. L’objec�u de la jornada és compar�r, gaudir 

del paisatge, fer una mica de joc i es-

port i fer grup. 

Dia a determinar. 


