L’escolaINFORMA

Gener

l’agenda

21. Xerrada amb Cafè "Tinc por!”. A càrrec de
Montserrat Baulenas, membre de l’equip psicopedagògic de l’escola.
26-30. Berenars Solidaris.
30. Xerrada amb Cafè “I ara què estudio?”. A
càrrec de l’Ana Molleví del Departament d’Orientació de l’escola.

Les obres d’ampliació de l’edifici
segueixen a bon ritme
Ja fa quasi 10 mesos que vam començar les obres d’ampliació de
l’edifici de l’Av. Fontcuberta per acollir l’ESO. Tot va segons les
dates previstes. L’estructura ja està pràcticament acabada i el que
són les divisions internes també. Ara ja ens trobem a la fase del
que són instal·lacions de llum, gas, xarxa, etc. Ara comencem amb
la fusteria i la preparació del interiors.

Febrer
4. Conferència
“Sentir-se bé”
a càrrec del
psicòleg Xavier
Guix.
19. 2a Reunió de pares i mares de P4 i P5.
20. Xerrada amb cafè: “Podem ajudar els
nostres fills a entendre les matemàtiques?”.
A càrrec d’Ascensi Laglera, Directora Pedagògica d’infantil i primària.
26. 2a Reunió de pares i mares de P3.

Març
6. Xerrada amb Cafè: “Tècniques per millorar
l’atenció amb els vostres fills”. A càrrec de
Núria Ferrer, professora d’infantil.
12. Reunió famílies 4t ESO: Viatge fi de curs i
el Batxillerat a l’E. Pia de Caldes
13. VI Diada de la Ciència.
20. II Jornada “Fem Àgora” per a l’alumnat de
Batxillerat de l’Escola Pia de Catalunya.
23 al 27. Viatge fi de curs 4t ESO.
25 al 27. Viatge fi de curs 2n de batxillerat.
L’Escola Pia de Caldes obté
la Certificació de Qualitat ISO 9001

caldes.escolapia.cat
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L’English Day, una gran diada en llengua anglesa
El passat divendres 14 de novembre, vam celebrar el nostre
primer “English Day”, una diada organitzada conjuntament
per l’escola i l’AMPA. L’objectiu era fer un dia on l’anglès fos
present en totes les activitats i continuar en el procés de
millora d’aquesta llengua estrangera. Des del matí un grup
d’animació va rebre a les famílies a la porta de l’escola amb
indumentàries anglosaxones. Llavors durant la jornada 33
pares i mares nadius de parla anglesa o de gran domini d’aaquesta llengua van intervenir a les aules amb xerrades,
tallers i organitzant jocs. Paral·lelament, l’escola va dissenyar activitats en llengua anglesa des del bon dia a les aules, matèries que normalment es fan en català es van fer en
llengua anglesa, etc. També hi va haver dues obres de teatre en anglès a càrrec de dues companyies de teatre que
utilitzen aquesta llengua a les seves representacions. A partir de les 5 de la tarda es van fer tallers organitzats per pares i mares per a tot l’alumnat. Unes de les activitats especials de la diada van ser els dos concerts que van protagonitzar el grup “Glass Onion” que interpreta cançons dels Beatles. El primer concert va ser per a l’alumnat d’ESO que prèviament havia conegut més a fons el famós grup anglès i
havia llegit les lletres de les cançons que es van interpretar.
El segon concert va ser per als pares i les mares i per a tot
l’alumnat de l’escola. La jornada finalitzava sobre les 7 del
vespre amb una gran valoració i amb el desig de repetir
aquest “English Day”. Una gran tasca compartida d’escola i
famílies per la millora del coneixement i domini d’aquesta
llengua.
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“Educar amb sentit comú”,
interessant conferència a càrrec d’en Gregorio Luri
El passat 6 de novembre el
filòsof Gregorio Luri va realitzar una conferència amb el
títol “Educar amb sentit comú”. En Gregorio va compartir amb nosaltres el seu aprenentatge com a
mestre i pare i ens va donar alguns consells dels que
destaquem les següents idees:
•
Les famílies “normals” són aquelles que tenen
problemes i s’equivoquen.
•
Hi ha obligacions innegociables dels pares,
com ara fer que els nostres fills o filles dormin
el temps necessari.
•
La frustració forma part de l’educació.
•
Els pares i mares som model amb el que fem i
el que diem.
•
Ser disciplinat és molt més important que ser
intel·ligent
Gran èxit a la proposta de Gimnàstica Esportiva
com a activitat extraescolar
Prop de 43 nens i nenes han iniciat aquest curs la
seva pràctica amb la gimnàstica esportiva. Les monitores del Club de Gimnàstica de Sentmenat han
començat amb el treball amb el terra i la barra fixa.

10

Premi Extraordinari
de Batxillerat
de la Generalitat de
Catalunya per a Martí Sala.
Dimecres 22 d'octubre, en
Martí Sala que va cursar 2n
de batxillerat el passat curs
va rebre el Premi Extraordinari que lliura la Generalitat als
millors alumnes de batxillerat. En un acte al Palau de Pedralbes, la consellera Irene Rigau va lliurar aquest guardons
que premien l'excel·lència. L'alumne que ja va ser premiat
per la seva nota d'accés a la universitat va rebre a més la
gratuïtat del 1r de carrera a una universitat pública, un any
gratuït d'estudis a l'Escola Oficial d'Idiomes, i una estada en
un centre de recerca de Catalunya.
Lliurament dels Premis de l'Ajuntament dels Treballs de
Recerca a l'alumnat de 2n de Batxillerat
Aquest mes d’octubre s'han lliurat els premis dels Treball
de Recerca que lliura l'Ajuntament a l'alumnat de 2n de
batxillerat del passat curs.
L'Escola Pia ha recollit 4 dels 5 premis lliurats als següents
alumnes:
Martí Sala (Estudi i construcció d'un satèl·lit) , Lluís Farnés
(Conversió d'una moto de gasolina a elèctrica) , Xavier Heras (App dels bars i restaurants de Caldes) i Jaume Francisco (Simulació del poblat ibèric de la Torre Roja).
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Story Time, l’Hora del Conte en anglès

Gran participació als tallers de Sòl Pèlvic
organitzats per l’AMPA

Organitzada per l’AMPA de l’escola, ha tingut lloc la primera
de les Story Time, un espai pel conte en anglès. Cal dir que hi L’AMPA de l’escola ha organitzat dos tallers
van haver molts nens i nenes que van gaudir d’una divertida i de Sòl pèlvic que han estat dirigits per la Sra.
Sílvia Ibáñez de Sans, Fisioterapeuta urogineinteressant història.

cològica. En cada una de les sessions han participat prop de 30 persones, tot un èxit per
ser la primera vegada que es realitzen.

L’Escola Pia Camina
S’han iniciat les caminades de pares i mares organitzades per l’AMPA de l’escola. Si voleu assistir-hi, us esperem cada dimecres a les
9 del matí a la porta de l'escola de l'Avda. Josep Fontcuberta.
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Primer trimestre de la Kersty,
la nostra auxiliar de conversa,
amb la família Martínez Gutiérrez

L’Escola Pia de Caldes prepara l’alumnat
per a les proves del Cambridge
Un total de 30 alumnes de batxillerat estan fent
la preparació per presentar-se a les proves del
First del Cambridge, els nivell B2 que demanen
les universitats en finalitzar el Grau. Alguns
alumnes optaran per fer-les aquest any i d’alres el proper curs. A ESO 9 alumnes estan fent
la preparació per les proves del PET que seria al
preliminar al First.

La Kirsty ja porta dos mesos entre nosaltres. Uff! El
temps passa volant, i tant sols li queda un més d’eestada a la nostra família. Estem encantats de poder gaudir-ne d’ella i que sigui un membre més de
la nostra família, encara que sigui només durant
tres mesos. La Maria, la nostra filla, està encantada amb la Kirsty, ja que li ha despertat força curiositat vers la cultura i la llengua anglesa, de
fet, s’entenen amb una mena de “spanglish” força
entenedor. La nostra experiència amb la nostra
estimada auxiliar de conversa es molt positiva i
enriquidora, es per això que us animem a que considereu l’oportunitat que l’escola ens ofereix. Us
desitgem que gaudiu de les festes.
Maria, Míriam i Carlos

El Summer Fun es posa en marxa

Iniciem el procés de selecció de monitors pel
Summer Fun (Casal d'estiu d'anglès a l'Escola
Pia de Caldes per als nens i nenes, nois i noies,
nascuts des de l'any 2012 fins l'any 2001). El
Summer Fun es realitzarà durant el mes de juliol
del 2015.
Requisits: Acreditació/titulació llengua anglesa
i/o nadiu. Titulació o experiència com a monitor
de lleure

La Kirsty en una sessió d’speaking amb alumnes
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Es valorarà: Capacitat de gestionar el grup i les
activitats durant tota la jornada en llengua anglesa. Lliurar currículum a caldes@escolapia.cat
o a la secretaria de l'@escolapiacaldes abans
del 23 de desembre.
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Nou espai d’informació i assessorament psicopedagògic a la web de l’escola
L’equip psicopedagògic crea uns blocs de consulta per a les famílies.

infantil

Secundària

C. Inicial, Mitjà i Superior

Podeu trobar-los a la web de l’escola,
dins els blocs de cicle infantil,
inicial, mitjà, superior i secundària

Infantil
C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

Secundària

Educació emocional, kinesologia i parlar en públic
algunes de les formacions del professorat

Professió solemne com a escolapi d’en Jordi Vilà,
antic alumne i antic professor de la nostra escola

Amb l’objectiu de millorar la preparació del professorat, l’escola organitza anualment formacions. Aquest
curs han estat l’Educació Emocional amb la Sra. Eva
Bach, la Kinesologia amb la Sra. Francesca Torralba i
Parlar en públic amb la Sra. Teresa Baró. Unes sessions de treball molt interessants que pretenen millorar les competències professionals dels educadors de
la nostra escola.

Diumenge 19 d’octubre a la sala d’actes de l’escola vam
assistir a la professió solemne d’en Jordi Vilà, un jove que
ha estat alumne i professor de la nostra escola. Davant una
trentena d’escolapis, família, amics i companys, en Jordi
Vilà va fer un compromís de vida
amb l’Escola Pia.
L’acte va ser molt
emotiu i va concloure amb una
eucaristia participativa. Finalment
es va compartir un
berenar al pati de
l’escola.

872 seguidors a Twitter.

Ens vols seguir?

https://twitter.com/EscolaPiaCaldes
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El Tricentenari, 1714-2014
El projecte interdisciplinar d’enguany
Durant la setmana del 22 al 26 de setembre es portaren a terme un seguit d’activitats per commemorar el Tricentenari.
Des dels més petits de P4 fins els alumnes de Batxillerat van treballar aquest projecte des de les diferents àrees.
L’alumnat d’Infantil i Primària canviaren el seu horari habitual per treballar aquest projecte interdisciplinari des de
diferents àmbits: els oficis de l’època, com vivien, què menjaven, quins jocs feien, la música, la pròpia guerra i les
conseqüències, I ho van fer de formes molt diverses: varen fer recerques històriques, teatralitzacions, van construir jocs, van preparar conferències, van cuinar menjars típics de l’època, van entrevistar a gent gran, van visitar
exposicions... És a dir d’una forma divertida es van traslladar a aquella època i van poder viure i conèixer què va
passar.
Es va treballar de diverses formes: en recerca individual, en petits grups, amb el gran grup...però en moltes ocasions van ser els més grans qui van ajudar als petits a entendre aquest tema per ells tan enrevessat. L’alumnat de
Batxillerat inicià els actes amb una teatralització dels fets per la resta de l’alumnat, organitzaren una gimcana pel
centre històric de Caldes , els de 6è van organitzar conferències pels seus companys sobre diverses temàtiques, els
de cicle mitjà jugaren amb els més petits amb jocs construïts per ells i així al llarg de tota la setmana.
Finalment la cloenda, on es feren parlaments, llegiren poemes, cantaren l’himne del Centenari que havien estat
assajant al llarg de la setmana, per cicles es feren
danses, L’Esbart Dansaire de Caldes feu la Dansa
del Ballet del Rotlletó pels petits i, un grup de dansa interpretà la Escola Bolera, un moment festiu
per cloure una setmana plena d’emocions.
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Més de 300 alumnes de P3 a 6è de primària han participat
en la segona edició del joc “Mou el cul” que promou l’Ajuntament.
Aquesta campanya té com objectiu que l’alumnat vingui a l’escola a peu seguint els
“Camins escolars” . Els “Camins escolars” són recorreguts senyalitzats amb petjades
grogues situades pels carrers del municipi i que porten fins a cada escola. El joc consisteix en que els nens i les nenes recorrin el Camí Escolar que els correspon durant
cinc dies lectius consecutius. Cada participant té una targeta amb el dibuix d'un peu.
Monitors situats en cruïlles del camí properes a l'escola, segellen cada dia un dit fins
a completar el peu. Qui la completa rep un petit obsequi.
Mou el cul neix fruit d’una proposta del Consell d’Infants 2011-2012 a
la qual se li va donar forma gràcies a la participació del Consell d'Infants del curs 2012-2013 i també de la col·laboració de l’Associació Pas
a Pas. El joc és una activitat que es fa amb l’objectiu de dinamitzar els
camins escolars.
A l’escola començà el dia 21 d’octubre amb una cercavila amb músics
que acompanyaven els nens i nenes a l’escola. A partir d’aquest dia els
alumnes havien de seguir el joc fins el dilluns 27 d’octubre.
El dia 20 de novembre es varen trobar la direcció de l’escola i els alumnes consellers de 6è juntament amb el regidor d'Espai Públic i Sostenibi- Els Voluntaris de 5è que portaren a
litat, Jaume Mauri, i els serveis tècnics de l'àrea, per fer una breu valoraterme la campanya
ció i la cloenda de l'activitat. Així mateix es va fer entrega simbòlica del
regal que rebrien els alumnes participants consistent en una carmanyola. L’endemà aquests consellers, i els voluntaris de 5è que havien portat a terme la promoció de la campanya, van repartir les carmanyoles als seus companys
juntament amb una petita reflexió sobre la importància de venir a peu a l’escola. Una manera més d’incentivar els
més petits, en hàbits saludables i desplaçaments sostenibles dins del municipi.

L’Scratch, una eina de programació per als més petits
L’alumnat de 6è dissenya jocs senzills amb aquesta eina de programació
Scratch és un llenguatge de programació i una comunitat en línea on
els nens poden programar i compartir històries, jocs i animacions .
Quan els nens creen amb scratch aprenen a pensar creativament, treballen cooperativament i raonen sistemàticament. Amb un llenguatge
molt intuïtiu i una estètica molt agradable els alumnes es llencen a
crear i dissenyar petits jocs cada vegada més creatius. Els permet comprovar de primera mà que programar no és complicat sinó que veuen
un resultat fàcil de comprovar i una recompensa directa.
Podeu trobar els jocs que van creant els nostres alumnes al bloc de
cicle superior. Entreu-hi i podreu passar una estona divertida.
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Primeres convivències en anglès a 6è de primària
Una altra activitat dins el projecte de millora de la llengua anglesa
Durant els darrers cursos s'estan portant a terme, en la nostra escola, una sèrie
d'activitats destinades a aconseguir una millora en el nivell d'anglès del nostre
alumnat. Enguany, els nens i nenes de sisè han passat els tres primers dies d'octubre al Collell, una casa de colònies situada entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa.
La casa, un antic monestir, disposava d'una àmplia zona per a diferents activitats: escalada, aventura, quads, reciclatge i jocs que van estar dirigits per monitors de parla anglesa. El temps estiuenc i assolellat va ajudar a que tot l'alumnat
pogués gaudir d'uns dies d'aprenentatge i de lleure.
Així doncs, a part de complir amb els objectius que tenen les colònies de per sí, el
contacte directe amb la natura, a 6è, conèixer diferents esports d’aventura i sobretot la convivència entre companys per millorar la relació i cohesió de grup en
vam afegir un altre, utilitzar la llengua anglesa en un altre mitjà.

Una cinquentena de mares i iaies
ens ajuden a cosir els mitjonins
El passat dijous, dia 19 de novembre,
els nens i nenes de 4t van començar a
cosir el seu mitjoní que faran servir per
l'espectacle de Nadal. Van demanar
ajuda als avis, a les àvies, als pares i a
les mares, i gràcies a la seva
col·laboració van aconseguir elaborar
un mitjoní molt original i extravagant
per a la seva funció. Uns s’ajudaven els
altres i fent i desfent van anar fent realitat aquell projecte que havien dissenyat al paper.
Ara ens queda poder veure aquest espectacle el dia 22 de desembre on hi
esteu tots convidats.
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A l’escola mengem fruita!
Una vegada més, l’escola s’ha adherit al Pla
de consum de fruita a les escoles, una iniciativa de la Unió Europea que a Catalunya es
va iniciar el curs escolar 2009/2010 i que es
fa efectiva mitjançant una acció coordinada
dels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Salut i Ensenyament. La campanya
consisteix en distribuir gratuïtament fruites i hortalisses als escolars durant tres dies, 5 o 6 mesos a l'any. Una manera més d'ensenyar als alumnes a prendre consciencia de la importància de menjar saludable.
El passat mes de novembre doncs, vam iniciar a l'escola el Pla de Consum
de Fruita. Aquesta vegada, els nens van menjar raïm, mandarina i poma.
El objectius d’aquesta campanya són:
• Oferir fruita gratuïta durant els esmorzars dins del centre escolar.
• Informar sobre els beneficis de l’augment del consum de fruites i verdures, i sobre la seva diversitat, característiques, producció, estacionalitat, etc.
• Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d'altres aliments de menys qualitat nutricional
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PIART
L´Escola Pia de Caldes treu l´art al carrer
amb la mostra d’art urbà
“L’art ha deixat d’estar penjat a les parets. Ha sortit als
carrers de Caldes per ser gaudit per tot el poble. L’art entès, no com un objecte bell, sinó com una forma d’expressió. Si volem comunicar hem de sortir al carrer i ferho, aprendre a llegir i interpretar imatges i conèixer que
existeix la pluralitat de lectures.”

El passat dilluns 24 de novembre i dins els actes de la Setmana
Europea sobre la prevenció de residus, l'Escola Pia de Caldes inaugurà el PIART, la I Mostra d'art urbà al carrer, feta per tots els
alumnes d'infantil i primària. L´acte fou inaugurat a les 3 de la tarda per l'alcalde, Jordi Solé, el Director Gerent del centre, Gregori
Martínez i la Presidenta de l´AMPA de l'escola, Elisabeth Boncompte. La comitiva seguida per tot l’alumnat de l’escola va fer el recorregut des de l'escola fins el parc de l´Ametller i van arribar a la Plaça de la Salut on hi havia dibuixos.
Sota el lema “l´art ha deixat d'estar penjat a les parets”, els infants
es van distribuir per diferents espais de Caldes per plasmar les seves obres. A més aquesta iniciativa vol conscienciar a la ciutadania
de Caldes sobre la prevenció de residus. Així, durant tota l'exposició hi haurà uns cartells sobre el reciclatge.
Els alumnes d´infantil van dissenyar uns Tòtems i els col·locaren al
Parc de l´Ametller. Els nens i nenes de cicle inicial van construir sis
columnes amb garrafes d’aigua tot treballant els colors primaris i
secundaris. Aquestes columnes penjaven dels arbres i produïen
diverses sensacions que el cercle els produïa.
Els de cicle mitjà mitjà van guarnir els arbres de l’entorn, papereres, fanals dels voltants del Parc de l´ Ametller; amb material reciclat ; i els més grans, els de cicle superior, van fer unes pintures al
terra de la Plaça de la Salut i uns murals que cridaven l’atenció de
lluny.
A més, l´escola també tenia una exposició centrada en dues parts:
d´una banda hi va haver una ombra d’escombraries feta amb deixalles, i de l´altra banda hi havia uns dibuixos amb materials reciclats fets pels alumnes de tota l´escola a la barana de fora.
La mostra va ser present fins el divendres tot i les inclemències del
temps. Una mostra que ben segur tot l’alumnat recordarà. Qui sap
si en podem fer altres edicions!!!!
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Un inici de curs diferent
Dilluns 15 de setembre,
moment de conèixer nous companys!
El primer dia de
curs, per l’alumlumnat, és un
moment molt
important, és un moment de retrobar-se amb companys o fins i de tot de conèixer-ne de nous. També és
el moment de saber qui és el nou tutor de classe i fer
un lligam amb ell. És per això que vam decidir que fos
un dia diferent, no podíem començar a fer classe si no
coneixia qui tenia al voltant. I per fer-ho diferent es
van organitzar activitats a l’aula i fora de l’aula de dinàmiques de relació, grupals, d’establir vincles,... En definitiva es va sembrar la llavor de pertinença de grup.
Un grup que començava a caminar junt i que té molta
feina per endavant!
Alumnat de 1r i 2n de Batxillerat assisteixen a una
xerrada a l’Hospital de Sant Pau
Dins del programa Escolab de l’Ajuntament de Barcelona, el dijous 23 d'octubre a la tarda alguns
alumnes de Batxillerat, voluntàriament, van visitar
l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau per assistir a una
xerrada sobre el tema següent: Què és i com es fa
un assaig clínic? . Un cop allà, els van guiar fins a
una petita sala de conferències on una farmacòloga
els va rebre i els va explicar el procés que s'ha de
seguir per poder introduir un nou medicament al
mercat. Van conèixer, també, tots els passos que
s'han de fer per tal que un assaig clínic sigui realitzat correctament; des dels primers voluntaris sans
que proven el producte fins els malalts que el testen tenen un paper summament important per assegurar que aquell medicament no causarà cap
perjudici a la població en general. Un cop finalitzada la seva explicació, la persona que conduïa l’acivitat va contestar molt amablement i amb molta
precisió totes les seves preguntes. Va ser, en la opinió de tots els que van anar-hi, una experiència de
coneixement “in situ” molt profitosa doncs la majoria d’aquests alumnes volen introduir-se en el
món de la sanitat.
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Aprendre jugant o jugar i aprendre...és indiferent!
Busquem les joguines de quan erem petits i treballem la cinèmatica a Física de 4t d’ESO

Xerrada del Dr. Xavier Giménez,
autor de “L’aire que respirem”
per a l’alumnat de 1r de Batxillerat

Al mes de novembre l’alumnat de 4t ESO de la optativa de física va poder treballar i viure de primera
mà l’estudi del moviment rectilini uniforme dels
cossos.
La pràctica tenia dos objectius. El primer objectiu
era aconseguir les dades necessàries per l’estudi del
moviment d’un cos mitjançant la manipulació d’una
joguina teledirigida, i el segon era, treballar el càlcul
de velocitats en diferents instants del moviment.
La valoració de l’alumnat va ser molt positiva, ja que El passat 20 de novembre els alumnes de 1r de batvan poder consolidar el temari estudiat d’una ma- xillerat van assistir a la xerrada “L’aire que respinera molt pràctica i creativa.
rem”, del Dr. Xavier Giménez, professor de química, investigador i divulgador científic de la UB, basada en el seu darrer llibre “L’aire que respirem.
Històries sorprenents sobre l’atmosfera, els gasos
que conté i el nostre entorn”, del mateix autor. En
aquesta xerrada, el professor Giménez va explicar
als alumnes les propietats i els aspectes més negatius dels principals gasos que formen part de l’atmosfera. Amb una presentació molt amena i un
llenguatge molt proper, els alumnes van poder entendre, entre d’altres coses, com s’està reduint el
forat de la capa d’ozó, quina relació tenen els airbags dels cotxes amb el nitrogen i com seran els
cotxes en un futur no massa llunyà. Després de la
xerrada hi va haver un torn de preguntes. La valoració de la xerrada per part de l’alumnat va ser
molt positiva.
3r ESO: Es barreja l’alumnat
i es fan activitats de cohesió de grup
El passat dimecres dia 15 d'octubre, l'alumnat de 3r
d'ESO va realitzar tot un seguit d'activitats de cohesió
de grup a Llinars del Vallès, més concretament a la
casa de colònies del Castell Vell. La voluntat d'aquesta sortida és que el grup es conegui millor entre ell, i
que es pugui afrontar el nou curs havent "trencat el
gel" entre companys/es. Tenen per endavant anys de
convivència en una etapa de la vida plena de canvis i
experiències. També en aquest món on ens trobem,
cal ensenyar les avantatges que tenen valors com el treball en grup (el bé comú davant l'individualisme),
la cooperació davant la competitivitat, la solidaritat, l'amistat, el respecte, etc. Valors en crisi que hem de
recuperar i valorar per construir un món més just.
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Alumnat de 1r i 2n de Batxillerat
participa a un taller d’arquitectura
a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Dins del programa “Escolab”, l’alumnat voluntari
de 1r i 2n de Batxillerat de la modalitat del Tecnològic va assistir el passat 6 de novembre a un taller
anomenat “Apropa’t al món de l’arquitectura”.
Aquest alumnes van poder visitar les instal·lacions
d’aquesta universitat, van veure impressores 3D,
així com maquinari molt específic del món de
l’arquitectura. La visita es va completar amb dos tallers: un de maquetes i un altre que consistia en fer
el desplegable d’una figura tridimensional. Un primer tast del món universitari!

Mengem fruita!
Dins del projecte interdisciplinar de Ciències naturals i VIP l’alumnat de 3r d’ESO ha tractat el tema
de l’alimentació i com a resultat d’aquesta
col·laboració i posant el punt i final a la campanya,
el dia 4 de desembre van aparèixer per l’escola uns
cartells de propaganda, es va donar a cada alumne
un punt de llibre i una mandarina!
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Fototropisme a 1r d’ESO
Els alumnes de 1r, dins l’àrea
de ciències naturals, han estudiat el tropisme de les
plantes. El tropisme és el
creixement de les plantes
davant d’un determinat estímul. En aquest cas, l’estímul
era el punt per on les plantes
rebien la llum. Per a fer això,
primer es van plantar llavors
de pèsols en vasos de plàstic
i després d’una setmana, ja
hi havia plàntules. A continuació, cada grup va agafar dues capsa de sabates i en una hi va fer un forat a la
part superior i a l’altra al lateral de la caixa. Llavors,
van posar una plàntula dins de cada capsa i les van
tancar. Les van tenir durant una setmana en diferents llocs de l’escola on hi hagués claror, i, al cap
d’una setmana van obrir. El resultat ja era evident,
però, abans d’obrir-les, ja que en molts casos, les
plantes havien crescut prou com perquè sortissin
pel forat. I, tal i com esperaven, les plantes que
estaven dins la capsa amb el forat a la part superior van créixer ben dretes, mentre que les plantes
que estaven a la caixa que tenia el forat lateral van
créixer tortes. Això és perquè cada planta busca la
font de llum per a poder fer la fotosíntesi i obtenir
l’energia necessària per créixer.
The Fire Hunters!
The Fire Hunters have arrived! This is the
second year that some secondary students take part in a
interdisciplinary project. English subject, Music, PE
and ICT are involved in this contest. The first part
that consists on making a video introducing the
group has been done. The song that will be used as
a guide to finish the project has been chosen. We
have also created new lyrics and we have made a
videoclip. Last year we were in second position, we
will see if we are lucky this year.
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Les matemàtiques surten al carrer
Una experiència on els alumnes van veure l’aplicació directe de la trigonometria.
El passat més d’octubre, l’alumnat de 4t
d’ESO va tancar la unitat didàctica de trigonometria amb una pràctica pels carrers
de Caldes. Abans de realitzar l’activitat, a
l’aula, els alumnes van treballar les relacions que existeixen entre els angles i els
costats d’un triangle. La finalitat de l’activitat era poder posar en pràctica la mesura directe dels angles, entre l’horitzontal
del terra fins a un punt inaccessible del
carrer, i poder determinar, a més, les alçades d’aquests punts. Abans de començar
la pràctica, els alumnes van construir una
eina anomenada goniòmetre, que van fer
servir per fer les mesures in situ dels angles. Les matemàtiques van sortir de
l’aula i van tenir una aplicació directe!

Campanya Reciclem!
Som Escola Verda i s’ha de notar. És per això que s’ha començat fent
una crida per aconseguir Agents Verds. La resposta de l'alumnat ha
sigut molt positiva i n’hi ha una quarantena. Els Agents Verds de 3r
ESO han engegat la campanya per fomentar el reciclatge, sobretot
del paper i del plàstic. La setmana del 17 al 21 de novembre s'ha
portat a terme la campanya Reciclem! Els Bons Dies d'aquesta setmana han sigut vídeos fets per aquests alumnes. I, a més a més,
s'han repartit cartells per totes les aules.

23

caldes.escolapia.cat

L’escolaINFORMA
Visita a CALDES EMPRÈN, centre d'iniciatives empresarials
L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat de la Modalitat del Social s’acosten al món de l’empresa
Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de la modalitat de Ciències Socials han visitat aquest novembre el
centre d’iniciatives empresarials Caldes Emprèn, creat per l'Ajuntament de Caldes i que té com a objectiu l’impuls de projectes empresarials de nova creació, optant a la cessió de l’ús temporal de mòduls d’oficines o naus per desenvolupar l’activitat empresarial.
Aquest equipament públic compta amb espais físics i serveis de suport a les necessitats de les empreses
instal·lades, orientats a millorar les condicions de desenvolupament de les petites empreses. L’espai està
format per petites naus on normalment s'hi instal·len empreses productives. És el cas d'un autònom,
que després de quedar-se a l'atur, va decidir engegar un nou projecte dedicat a la tapisseria de cotxes i
altres productes. I per altra banda, hi ha una sèrie de despatxos on operen les empreses més administratives, com una directora financera externa que
treballa donant suport fiscal, mercantil i comptable a diverses empreses, i que va assegurar que
ser emprenedora exigia un treball constant però,
alhora, una gran satisfacció personal.
Per finalitzar la visita, Teresa Guix, una emprenedora professional, ens va fer una xerrada en què
afirmava que aquesta feina no és fàcil i que requereix voler fer-la amb passió i disposició i poder
fer-ho tenint aptituds i capacitats. A més a més,
va demostrar que la imaginació, la creativitat i les
ganes d'innovar són imprescindibles per aquesta
feina.
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