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Abril 
24. V Nit de Sant Jordi. Lliurament premis lite-
raris 

Maig 
2. 3a Festa de Lliure Elecció 
11. Aplec Pasqual 
16. Jornada Esport-Convivència 6è primària 
23. Festa Comiat alumnat 2n de Batxillerat 

Juny 

1. 4a. Pedalada Solidària 
6-8. Torneig Futbol Sala Rosario Sánchez 
11-13. Proves d’accés a la universitat 
20. Festa Comiat 4t d’ESO 
20. Darrer dia d’escola del curs 13-14 

l’agenda El Pare General de l’Escola Pia,  
Pedro Aguado visita la nostra escola 

Entre el 3 i el 22 de març, el Pare General de l'Escola 
Pia, Pedro Aguado, ha visitat la Província de Catalu-
nya. Durant aquestes setmanes, ha participat del dia a 
dia dels nostres projectes, s’ha  reunit amb els professi-
onals i alumnes de les nostres escoles, Colònies Jordi 
Turull i les fundacions Servei Solidari i Educació Solidà-
ria. Acompanyat del seu assistent el P. Miguel Giráldez i 
del Pare provincial de l’Escola Pia, Jaume Pallarolas, va 
fer una visita a la nostra escola i li vam presentar dife-
rents projectes en els que estem treballant. També va 
visitar algunes aules dels dos edificis i va parlar amb 
l’alumnat.  

 

4a Edició de la PEDALADA SOLIDÀRIA  
SAM SAM RODA 

 

Superarem les 533 inscripcions  
de la passada edició? 

 
T’ESPEREM !!  

DIUMENGE 1 DE JUNY 
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El P. Jesús Bosom i la M. Teresa Prat es jubilen 

El passat mes de desembre es jubilava 
la M. Teresa Prat, mestra de primària 
que ha estat treballant a l’es-
cola ........anys i el mes de març també 
es jubilava el P. Jesús Bosom, després 
de 16 anys a la nostra escola en dues 
etapes, una als anys 80 i l’altra aquestes 
darrers anys.  

El P. Jesús Bosom va voler acomiadar-se 
dels companys celebrant una eucaristia i un berenar que va ser ple d'emocions i d’agraïments. L’escola 
va regalar al Jesús i la M. Teresa, com és tradició, una imatge de Sant Josep de Calassanç, el nostre mo-
del d’educador. 

Sens dubte uns bons companys de feina, que han estat part de la història de l’Escola Pia de Caldes i que 
trobarem a faltar. Els hi desitgem que gaudeixin d’aquesta nova etapa amb tota la salut del 

Finalitzen les Xerrades amb Cafè d’aquest curs 
 

Amb les “Xerrades amb Cafè” realitzades durant 
aquest 2n trimestre, finalitzen les trobades pro-
gramades per aquest curs.  
S’han realitzat un total d’onze, i una ha estat can-
cel·lada per falta d’assistents. 
Han participat un total de 152 persones amb una 
mitjana de 19 persones per xerrada. 
Volem agrair especialment el treballs dels dina-
mitzadors en la preparació d’aquestes sessions.  
Nou temàtiques han estat dirigides per personal 
intern de l’escola i hem tingut dues 
col·laboracions externes de Mossos d’Esquadra i 
de l’empresa Aramark. Com sempre us demanem 
que a l’enquesta de satisfacció de final de curs, 
ens feu arribar propostes pel proper curs o bé al 
correu de l’escola. 
 

L’Escola Pia als tres tombs de  SANT ANTONI 2014  

Infantil P3 Infantil P4 2n de Primària 

Gràcies per la vostra 
participació !!! 
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Col·locació de la primera pedra de l’edifici i estat de les obres 

 
El dia 20 de febrer de 2014 va ser un dia històric per el nostre centre doncs es va col·locar la primera pe-
dra del nou edifici de Secundària. En aquest acte hi van assistir el Director Gerent de Caldes, en Gregori 
Martínez, l'Alcalde de la nostra vila, en Jordi Solé, el Pare Provincial de l'Escola Pia de Catalunya, Jaume 
Palleroles, la Regidora d'Educació, Roser Guiteras, i representants de l'Equip Directiu, professorat, alum-
nes i AMPA.  

El Director Gerent va donar la benvinguda a tots els assistents, tot resumint la història de la nostra escola. 
Ell mateix va fer una explicació de les obrers mitjançant un conjunt de plafons. Seguidament va ser el torn 
de l'Alcalde i del Pare Provincial per fer els seus parlaments.  

Llavors tocava introduir objectes dins de la "càpsula del temps": un diari del dia d'avui, monedes, una fo-
tografia del claustre de professors, un pen drive amb el projecte educatiu del nostre centre, un missatge 
de l'alumnat, un clauer de l'escola, un bolígraf i un llapis.  

Finalment, es va col·locar la "càpsula del temps" a l'interior de la pedra. Ja queda menys per veure el nou 
edifici! Volem compartir aquesta felicitat amb tots els assistents a l'acte, les famílies i amb tota la comuni-
tat educativa de Caldes.  L’obra porta el seu curs i ha tingut alguns petits entrebancs que ja estan resolts 
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Bons consells i pràctiques per millor l’atenció  
a càrrec d’en Fernando Tobías 
 
Prop de dues-centes van assistir a la conferència “Mindfulness: Com 
enfocar l’atenció a l’era de les distraccions” que va conduir amb 
gran talent en Fernando Tobías. Amb informació teòrica, a través 
d’exercicis pràctics i amb uns bons consells, el professor madrileny 
de la Universitat Comillas va exposar la situació de manca d’atenció 
que vivim i que provoca una pèrdua de productivitat i de la capaci-
tat de gaudir d’allò que fem. La xerrada va tractar entre altres temes 
del Mindfulness o com conèixer l’Atenció Plena, com aprendre a au-
tocalmar-se, fonamental per a gestionar l’estrés, com reduir els au-
tomatismes i les conductes impulsives, i  com desenvolupar l’empa-
tia i la creativitat. La valoració dels assistents va ser molt positiva. 
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Ja tenim més de 600 seguidors a Twitter. 

Ens vols seguir? 

https://twitter.com/EscolaPiaCaldes 

Víctor Küppers,   
ens proposa viure amb entusiasme 

 
Dijous 20 de març, amb una sala d'actes plena de go-
ma a gom, en Víctor Küppers va fer una formació so-
bre com gestionar l'entusiasme a la família. Amb una 
comunicació excel·lent, amena, amb humor i plena de 
sentit comú, ens va fer una sacsejada a la nostra ma-
nera de viure, fent una reflexió dels que són les coses 
realment importants a la vida. Ens va oferir possibili-
tats de viure la vida plenament, gaudint de cada mo-
ment i oferint el millor de nosaltres per millorar la 
convivència i el dia que vivim. 
Sens dubte va ser una d'aquelles nits memorables i de 
la que ens vam emportar un bon grapat de consells 
per dur amb alegria i felicitats el nostre dia a dia. 
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Auxiliars de conversa, 
 una novetat d’aquest curs 

 
Interessats en la millora de la 
llengua estrangera, aquest curs 
ens hem afegit al grup d’escoles 
que anualment demanen un au-
xiliar de conversa a Federació 

Escola Cristiana,  entitat que 
coordina aquest projecte junta-
ment amb l’empresa Home to 

Home.  
Així doncs, el mes d’octubre, va 
arribar la Demi, una jove de 22 
anys que va compartir cinc me-
sos amb nosaltres, vivint cada 

trimestre en una família acollidora. Va estar tutorada per una professora del departament d’anglès de 
l’escola que la va ajudar en tot moment a l’adaptació, a la programació de la feina i al contacte amb la 
família. Finalment la Demi va creure que ja havia estat un temps suficient i va marxar. Vam demanar 
un nou auxiliar, que va arribar el mes de març, es diu Ozan i és un jove de 19 anys. 
La nostra valoració és molt bona pel que fa a la intervenció a les aules, doncs ajuda al professorat en 
l’speaking i podem millorar aquesta competència oral.  Ja hem demanat un nou auxiliar pel proper 
curs 14-15 i durant el 3r trimestre us demanarem quines famílies teniu interès en acollir aquesta per-
sona a casa.   

Participació al concurs The Fonix,  
“7th English Competition  

for Catalan Schools” 

Per tercer any consecutiu, la nostra escola ha participat al con-
curs de llengua estrangera “The Fonix”, organitzat per Interna-
tional House i per la Fundació Catalana de l’Esplai. Així, el que 
va ser una novetat fa uns anys ja ha esdevingut una tradició 
pel departament de llengües estrangeres del nostre centre. 

Aquest certamen consta de tres fases; la primera se celebra a 
l’escola, on els alumnes voluntaris fan una prova ; dels resul-
tats d’ aquesta, es tria un estudiant per curs, el que ha aconse-
guit el millor resultat, que ha de participar a la convocatòria 
territorial que es fa a Barcelona. Allà, conjuntament amb els 
finalistes de diferents col·legis, l’alumne ha de realitzar un ex-
amen per determinar qui participarà a la Fase Final. 

Així, un grup d’estudiants, pares i mestres de l’ escola vam po-
der gaudir d’ un gran ambient, tant per la gran quantitat de 
persones com per la bona germanor generada a la seu de Bar-
celona el passat 1 de març. 
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Sopar Literari  

amb Josep Maria Benet i Jornet 
 
 
 
 
 

Anualment l’escola realitza un Sopar Literari on es conviden a escriptors i escriptores per compartir un 
debat al voltant d’un llibre i de l’obra del convidat o convidada. Aquest any ha estat un dels dramaturgs 
i guionistes més reconeguts del nostre país, en Josep Maria Benet i Jornet. 
L’acte, celebrat el dia 6 de març, va començar amb una representació de l’obra Revolta de Bruixes a càr-
rec d’un grup de nois i noies de secundària. Aquesta representació es va combinar amb una entrevista 
al convidat.   
Després es va fer un sopar al menjador de l’escola, on van assistir 108 persones. En finalitzar l’àpat, es 
va continuar amb un nou torn de preguntes i es va acomiadar l’acte. 
De la presència d’en Josep Maria, destaquem la seva humanitat, proximitat i la seva bona disposició per 
atendre a la nostra demanda i assistir a una acte que començava a les 8 del vespre i finalitzava a les 11 
del vespre. Sens dubte una vetllada que mai oblidarem. 
Volem destacar especialment la tasca interpretativa de l’alumnat de secundària, tant dels actors i ac-
trius com dels presentadors i presentadores que van fer una tasca genial, i la feina del professorat per 
aconseguir aquest resultat. 
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En Martí Sala i en Xavier Heras,  
alumnes de Batxillerat,  

1r i 2n premi  a la Nit de les Idees, Nit de les Empreses 
 

Divendres 20 de febrer, a "La Nit de les Idees, Nit de les Empre-
ses", organitzada per l'Ajuntament de Caldes, En Martí Sala i en 
Xavier Heras alumnes de 2n de batxillerat van rebre el 1r i 2n 
premi respectivament a la categoria de projectes Joves, 

En Martí Sala pel seu treball de disseny d'un satèl·lit i en Xavier 
Heras per una aplicació per mòbils centrada en l'oferta de bars 
i restaurants del nostre poble. 

Volem felicitar en Martí i en Xavi i al professorat que ha estat al 
costat d'aquests alumnes assessorant-los i fent de tutors d'a-
quests treballs. Enhorabona a tots i totes! 

 

Èxit de participació als Tallers de Polseres  
de Gomes  organitzats per l’AMPA 

 
Més de 100 participants als tallers de les populars 
polseres de gomes organitzats per l’AMPA. 
Alumnes des de P3 fins a ESO, juntament amb mares i 
àvies, van participar activament dels tallers coordi-
nats per monitores de l’Espai de Lleure Educatiu L’Ol-
la de Caldes.  
Durant les dues hores de cada taller, alumnes i famili-
ars van demostrar moltes ganes d’aprendre les noves 
tècniques de fer braçalets, arracades, penjolls i anells. 
Els alumnes i mares que començaven a dominar les 
tècniques van col·laborar amb les monitores a donar 
un cop de mà entre els companys que ho necessita-
ven. Amb l’organització de tallers com aquests oberts 
a les famílies, l’AMPA de l’escola vol potenciar el Pro-
jecte Compartit Escola i Família. 
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II CONCURS DE LECTURA  
EN VEU ALTA 
 
Per segon any consecutiu hem celebrat a 
l’escola el Concurs de Lectura en Veu Alta  
als cursos de 4t, 5è i 6è de Primària i els 
quatre cursos de l’ESO. Els textos donats 
eren de prosa. 
La participació era voluntària. Hem volgut 
estimular la lectura expressiva i ben entona-
da, però també l’autoestima i la seguretat 
en un mateix. 
A les semifinals de primària hi van participar 
147 alumnes, dels quals van passar a les fi-
nals  37. Els finalistes van ser l’Anna Nieto 
de 4t i la Núria Duran de 6è. 
Pel que fa a Secundària, els seleccionats van 
ser la Judit Guzman, de 2n d’ESO, que va 
haver de llegir Wonder, i la Clàudia Monra-
bà, la Carla Olomí i el Víctor Martínez de 3r 
d’ESO, que van fer una lectura a tres veus 
de “Viatge al centre de la terra”, de Jules 
Verne. 
El 12 de maig vam assistir als quarts de final 

de Catalunya que es feien a  La Garriga. Tots 

els participants de l’escola ho van fer molt 

bé, i segur, que van viure una experiència 

inoblidable. 
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 Activitats dins la Setmana Solidaritat 
 
Infantil i Primària 
 

Cada any, a finals del mes de gener, se celebrem la Diada 
del DENIP. Per donar continuïtat a aquesta diada  a l’escola, 
s’enllaça amb la Setmana de la Solidaritat. Com cada curs, 
la comissió encarregada va preparar unes activitats  per 
fer  cada dia: 
- Visionar un vídeo amb una temàtica adient a la diada del 
DENIP. 
- Unes lectures o contes per a reflexionar sobre la convi-
vència i la solidaritat. 
- Lectura d’uns poemes de Joana Raspall sobre la Pau. 
-Exposició i comentari de la vida d’ Elisabeth Eidenbenz  
Com a cloenda, es va celebrar una gimcana de les emoci-
ons (divendres al matí per infantil i cicle inicial i a la tarda 
per cicle mitjà i superior).   
L’objectiu del joc consistia en passar per situacions diver-
ses que els provoquessin diferents emocions 
(por, tristesa, enuig, ràbia,...) i després poder fer la reflexió 
sobre el que havien sentit i com havien reaccionat.   
No cal dir que al llarg de la setmana varem poder aprendre 
sobre les seves pròpies emocions. 
 
Secundària 
 

La setmana de la Solidaritat a l'ESO gira, com ja es tradició, 
al voltant dels esmorzars solidaris: cada dia un curs és l'en-
carregat de fer pastissos pels companys. I com totes les 
tradicions, aquesta està cuallant en els alumnes de manera 
que any rere any s' incrementa la quantitat de diners que 
es recullen amb aquesta activitat. Objectiu assolit!. Per 
complementar-ho s'hi afegeixen xerrades d'antics alumnes, 
com en Toni Vilà, que ens venen a explicar la seva experi-
ència de solidaritat a Mèxic o bé anem nosaltres la Resi-
dència Santa Susanna a fer una representació teatral i be-
renar amb els nostres avis. Aquesta setmana es va fer tam-
bé la representació d’Antígona, amb el tema central de la 
pau i el conflicte. És una setmana per sembrar llavor. 
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 L’alumnat de 6è de primària visita el Museu de la ciència i 
la Tècnica de Terrassa 
 
Un dels temes que treballem a coneixement del medi natu-
ral és l'energia. Aprenen què és l'energia, quines són les 
formes d'energia, els diferents tipus que hi ha i acaben par-
lant de l'electricitat i el magnetisme. 
Aquest és un dels temes que més els agrada per diferents 
motius. És el primer cop que treballen un aspecte de la físi-
ca i ho fan de manera molt diversa i pràctica, això els  per-
met entendre, molt millor, tots els conceptes nous. 
Comencen el treball amb una recerca personal i elaborant una presentació amb l'ordinador sobre el con-
cepte energia i com aquesta  es transforma en treball o canvi  de l'entorn. Després, van al Museu de la 
Ciència i la Tecnologia de Terrassa. Allà poden experimentar amb l'energia i veuen l'evolució i l'aplicació 
al llarg de la història dels diferents tipus, des de les energies de sang, passant per la màquina de vapor 
fins arribar a les energies renovables (vent i aigua). Després observen la gàbia de Faraday, que els apassi-
ona perquè poden veure l'electricitat i adonar-se de l'actuació dels diferents materials davant d'aquesta 
força. Finalment, van a parar a l'apartat del magnetisme on poden provar la força dels imants. 
El treball no finalitza aquí! Quan arriben a classe els queda acabar de conèixer l'electricitat i conclou el 
tema amb la construcció d'un circuit elèctric. 

Participem en un estudi d'empremtes digitals 

El dia 27 de febrer els alumnes de 5è, van 
participar en un estudi dut a terme per 
alumnes de la Universitat Autònoma. 
Aquests joves estan analitzant unes em-
premtes de l'Edat de Bronze trobades al 
Berguedà. En concret, volen es-
brinar si pertanyen a un nen, una 
nena, una dona o un home. Per 
arribar a una conclusió, faran una 
comparativa d'empremtes recolli-
des, i unes quantes d'elles són 
dels nostres alumnes. Els dos es-
tudiants van explicar la importàn-
cia de les empremtes en investi-
gacions criminals i també van de-
tallar en què consistia el seu estu-
di.  Els nens de 5è van haver d'es-
criure algunes dades rellevants, 
com la procedència geogràfica de 
pares i avis, van embrutar-se els 
dits amb carbonet i finalment la 
mà, que serà el que els quedi de 
record d'aquesta curiosa experi-
ència.  
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Vestim l’escola d’Art: 
Sota aquesta consigna cada curs va escollir, treballar i plasmar l’obra d’un artista o gènere 
 
Durant uns quants dies les aules d’Infantil i Primària es van convertit en tallers d’arti-
stes, i els passadissos van esdevenir autèntiques sales d’un museu d’art. A cada curs 
de P3 fins a 6è van treballar diferents pintors: la seva vida, la seva obra, la seva tècni-
ca i altres característiques. Una vegada fet tot aquest procés entre tots va, passar a 
triar l’obra o les obres que volien plasmar. 
Els cursos de 1r van escollir en Giuseppe Arcimboldo , pintor  italià que treballava el 
collage a partir de diferents imatges. 
Els de 2n van optar per Georges-Pierre Seurat, pintor francès que utilitzava la tècnica 
del puntillisme. 
Els de 3r van decidir imitar en Andy Warhol, autor nord-
americà que treballava els retrats amb colors molt vius. 
Els cursos de 4t es van endinsar dins l’art urbà, concretament 
amb els Graffitis. 
Els cursos de 5è van triar a Salvador Dalí, pintor català. I con-
cretament es van centrar amb els rellotges tous i el quadre de 
“La dona a la finestra”. 
Els cursos de 6è es van submergí en el món de Leonardo da 
Vinci, autor italià. Van treballar els seus descobriments, els di-
buixos i concretament l’anatomia. 
Un cop feta la feina de reproduir totes aquestes obres es van 
penjar pels passadissos de l’escola i realment semblava que 
fóssim dins un veritable museu.  

Què fem a coneixement del medi en anglès? 

Al llarg de cada trimestre tots els alumnes de 1r fins a 6è treba-
llen un tema específic de coneixement del Medi en anglès. D'a-
questa manera, l'anglès  és el vehicle pel qual aprenen a conèixer 
millor el món que els envolta.  
Els nens i les nenes de 1r aquest trimestre s'han endinsat dins 
la selva amazònica amb els goril·les, les panteres, els lleons i tot 
un seguit d'animals salvatges. També els han acompanyat els do-
mèstics i els de la granja, que fins i tot els han visitat a classe per 
sorpresa.  
L’alumnat de 2n ha estat treballant els diversos tipus de transport 
que poden trobar avui en dia: els terrestres, aquàtics i aeris. Han 
viatjat amb els diversos vehicles a través de vídeos i activitats vi-
sualitzades amb la pissarra digital, que els han ajudat a aprendre com moure's pel món. 
A 3r han descobert els animals en perill d'extinció que hi ha arreu del món i què podem fer per protegir-los. Han 
cercat informació en anglès i posteriorment l’han treballat a classe i han realitzat diverses presentacions sobre el 
que han après. 
 A 4t han aprofundit en el món de les plantes, com les podem classificar, com es nodreixen i reprodueixen. Han vist 
molts tipus de flors, tiges, arrels a través d’imatges i interactuant entre ells utilitzant la llengua anglesa. 
A Cicle Superior han treballat dos temes històrics. Els de 5è han viatjat a través del temps fins a l'Edat Antiga. Han 
conegut els celtes, els romans, els grecs, els fenicis i han dut a terme diversos projectes de recerca culminats amb 
maquetes o pòsters molt complets. Els de 6è han retrocedit menys en el temps i s'han quedat al s.XIX i s.XX, a l'È-
poca Moderna. Han treballat en grups i  han presentat a la resta de companys de la classe un invent que es va crear 
i descobrir en aquell període.  Ara, els nens i nenes de l’escola han deixant enrere el segon trimestre i comencen el 
tercer  amb moltes ganes. Han après molt i sobretot han gaudit cantant, jugant, veient vídeos, treballant en grup i 
relacionant-se amb els companys/es. 
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P5 veu la seva primera obra en anglès 

Seguint el projecte lingüístic de l’escola, en acabar cada 
cicle, l’alumnat de les diferents classes va a veure teatre 
en anglès. Aquest trimestre  hi han anat  els cursos de P5 
i 2n de primària. 
El 12 de maig , l’alumnat de P5 va gaudir de la represen-
tació de l’obra de teatre : “The Sea”.  Van explicar dos 
contes: L’illa de les tortugues i La Rínxols d’or. Aquest 
últim en una versió molt original on els seus protagonis-
tes eren peixos i tot passava en el fons marí. 
Els nens van gaudir molt de l’espectacle tot participant 
cantant les cançons i repetint el vocabulari dels contes 
que, prèviament,  s’havien treballat en les aules. Va ser 
molt satisfactori i positiu veure com els alumnes partici-
par i entenien l’obra. El dia 21 de febrer els alumnes de 
2n, van  anar a l´Stage a veure l´obra de teatre : “The 
Little Circus”.  Era una obra d´ombres on es treballaven 
diferents continguts que ja havien après a la classe.  A 
partir de diferents escenes de circ, apareixien els noms 
de colors, formes, animals, parts del cos…Els nens van 
passar una estona agradable tot repassant els continguts 
que havien après. 

Construïm un hivernacle  
amb material reciclat 

Aquest curs s’ha portat a terme un nou pro-
jecte: la construcció d'un hivernacle. Des de 
ja fa un parell de cursos vam veure reduït 
l'espai de l'hort. Plantejant aquesta necessi-
tat als alumnes se'ls va acudir construir un 
petit hivernacle, per tal de poder fer servir 
l'hort tot l'any. Aquest hivernacle ha estat 
construït amb material totalment reci-
clat: ampolles d'aigua. Alguns alumnes de 6è 
de primària es van oferir voluntariament a 
participar en aquest projecte i es van posar a 
treballar. Van fer petits grups de treball i van 
anar a mesurar l'espai que tenien, a partir 
d'aquí van fer un disseny de l'hivernacle i van 
comptar la quantitat d'ampolles que necessi-
tarien. Tot seguit van passar per les classes 
per tal de demanar ajuda a tots els alumnes. 
Quan van haver fet la recollida, van netejar i 
tallar les ampolles. I finalment el moment 
més esperat, el muntatge. 

Tothom hi va participar amb moltes ganes i 
motivació. Però això no és tot, l’alumnat de 
4t ja ha pogut plantar cebes i enciams i molt 
aviat ja podran fer –ne la recollida sense ha-
ver de patir pel temps.  
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 PProjecte dels animals de granja a les aules de P3 

L’alumnat de P3 ha investigat i descobert moltes coses dels ani-
mals de granja. Durant el segon trimestre han realitzat aquest 
projecte partint bàsicament dels interessos del grup i del  mate-
rial que els nens/es han portat. 

Una de les activitats que més ha agradat a petits i grans és la 
visita a l’aula d’alguns animals; conills, garrins, una gallina i un 
xai. Tenir-los una estona a la rotllana, agafar-los, acariciar-los o 
escoltar-los  ha estat una gran experiència. 

Han après que les gallines coven els ous durant 21 dies i a través 
del joc els han imitat creant un entorn al màxim de confortable: 
una senalla grossa amb una base d’encenalls, uns ous i un  nen 
assegut al damunt amb certa gràcia. Comptar fins a 21 i si ho 
han fet bé…en neixia un pollet! 

Han après quins aliments s’obtenen dels diferents animals i l’es-
tona d’esmorzar s’ha convertit sovint en una desfilada d’entr-
ans: de pernil, de formatge, de fuet, de xoriç… Un matí van sor-
tir a comprar  productes derivats del porc, de la gallina i de la 
vaca. Entre tots van preparar un esmorzar deliciós: tallant el 
pernil, el formatge, remenant la llet amb la xocolata, pelant els 
ous durs… i cuinant en directe ous ferrats i truites. 

Com que està demostrat que són petits artistes s’han atrevit a 
modelar amb fang un porc: una bola grossa, dos pessics per a 
les orelles, dos ulls, un morro amb els foradets pertinents,  taps 
de vi de potes i un trosset de filferro ben cargolat per la cua. I 
després l’han acolorit.  

I és que n’han fet tantes i tantes de coses: observar diferents 
tipus de pinsos, comparar ous de diferents procedències, clasifi-
car imatges i animals de joguina segons una consigna… 

 
  
 

La màgia del cinema mut a les aules de 4t de primària 

L’alumnat de 4t de primària han descobert la màgia i la diversió que comporta el cinema sense paraules 
de començaments del segle XX. Dins de l’assignatura de Llengua Catalana, en l’apartat d’ESCRIVIM estan 
treballant l’observació per després poder explicar el que han vist amb les seves pròpies paraules, posar-hi 
diàleg, interpretar-lo . 

Han visualitzat trossets de pel·lícules de grans mims ja desapareguts. Comen-
çant pel “Viaje a la Luna” (1902 ) on el director Mèliés (francès) fa servir gran 
imaginació per enviar un coet a la Lluna amb un canó!. I acabant per en Char-

lot, Buster Keaton, els germans Marx i El Gordo y el Flaco. 



caldes.escolapia.cat 15 

L’escolaINFORMA 

Celebrant Carnestoltes 

El passat dia 28 de febrer a la tarda es va celebrar el Carnestoltes. Va ser una festa molt lluïda! 

Feia dies que la preparaven. El divendres abans, l’alumnat d’Infantil va escoltar atentament les instruccions que 

els donà el senyor Carnestoltes per a tota la setmana. 

Cada dia havien de portar una cosa diferent: un barret, 

la cara pintada, un mitjó de cada color, un llaç…, i final-

ment, el divendres, ben DISFRESSATS. I així ho van fer ! 

Aquest any es disfressarien d’obra d’art seguint el pintor 

que havien treballat. Així doncs, durant la setmana, a les 

tardes, preparaven la disfressa: els de P3 van treballar 

cinc obres d’en Joan Miró i cada nen va poder triar-ne 

una per disfressar-se. Els de P4 van escollir en Kandinsky 

i el seu quadre “el Cercle de Colors”. La classe de  P5  va 

fer un quadre d’en Mondrian. L’alumnat de 1r represen-

tava obres de Van Gohg i els de 

2n de Monnet.  

El divendres tots disfressats, 

van sortir al pati a ballar la dan-

sa del “Bugui-Bugui”. De lluny 

feia goig veure el pati amb tant 

de color. Els  pares, avis i fami-

liars també els van poder 

acompanyar. 
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Alumnat de Secundària a les proves Cangur 
Per 1ra vegada l’escola participa en aquestes proves matemàtiques 
 
El passat dijous 20 de març, un grup d'alumnes de l'escola va partici-
par en les proves "Cangur" de matemàtiques. Aquest concurs de jocs 
de lògica i càlcul, d'abast internacional i que a Catalunya organitza la 
Societat Catalana de Matemàtiques, ha arribat el 2014 a la seva 19a 
edició, i hi participen alumnes de centres de tot Catalunya, el País 
Valencià i les Illes Balears, per separat. 
La prova té una durada de 75 minuts, hi participen alumnes de 3r 

d'ESO fins a 2n de 
Batxillerat i con-
sisteix a resoldre 
30 reptes mate-
màtics (sense poder fer servir la calculadora!). Els par-
ticipants van passar una estona entretinguda, fent 
anar el cervell, i els va ser entregat un diploma i dife-
rents obsequis. Van representar l'escola l'Amador Pa-
dilla i en Pol González per 3r d’ESO; la Queralt Gonzá-
lez i en Jordi Llauradó per 4t d’ESO, en Josep Nieto i en 
Ferran Flaqué per 1r de Batx. i l'Arnau Badia i en Martí 
Sala per 2n de Batx. Esperem veure els resultats... Hau-
rem guanyat? 

Alumnat de 1r i 2n de Batxillerat de ciències de la salut  
visiten l’Hospital de Mollet 
 
El passat 28 de febrer, en la sortida per modalitats que es fa a 
Batxillerat, aquests alumnes van poder conèixer a fons aquest 
hospital, des de diferents punts de vista, tots ells, però gens 
habituals. Per començar els va rebre el director i els va explicar 
l’organització des del punt de vista empresarial. Un enginyer de 
l'hospital els va explicar també, el funcionament d'aquest, pel que 
fa a la llum, l'aigua, el sistema de calefacció... Els va sorprendre que fos un hospital tan sostenible. Abans 
de visitar l'hospital, aquells alumnes que van voler, es van fer una prova per saber el seu grup sanguini. 
Tot seguit, van visitar tot l'hospital acompanyats d'infermeres. A cada lloc hi havia un especialista que els 
explicava el funcionament de la instal·lació: van visitar la farmàcia, el laboratori, les habitacions, les sales 
de part, de  radiografia,  de mamografia, de TAC, ... Fins i tot van tenir la sort de veure un nadó que tenia 
pocs minuts de vida. En definitiva una sortida interessant i emocionant! 

Alumnat de 2n de Batxillerat visiten  
l’exposició La Retirada a la Biblioteca de Caldes 
 

El dimecres 26 de febrer l’alumnat de 2n de Batxillerat va visitar l’exp-
osició organitzada per Òmnium Cultural “La Retirada”. Aquesta expo-
sició explica l’exili  dels republicans que van fugir entre el gener i el 
febrer de 1939 per Coll d’Àres en direcció a la població francesa de 
Prats de Molló. L’alumnat va poder captar les vivències dels refugiats 
republicans que fugien de les represàlies franquistes. 
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Per fi... Allò que tothom esperava...  
El videoclip dels Trouble Minds! 
 
Durant 5 mesos alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO han 
estat treballant, conjuntament, per a la realització 
d'aquest projecte multidisciplinar. Música, Educació 
Física, Visual i Plàstica, Tecnologia i Llengua Anglesa 
han servit per a realitzar aquest videoclip. 
Aquest projecte, proposat per Escola Cristiana, fina-
litzarà el mes de maig amb la participació del nostre 
alumnat en un Festival, on es podran veure la resta 
de treballs de les altres escoles. 
Cal felicitar a tot l'alumnat participant per la feina 
realitzada. Han treballat de valent i aquí hi ha el re-
sultat de tot aquest esforç. 
També cal donar agrair a la Carme López per la tota 
la feina en la coordinació musical, a la Ingrid Albero-
la per la part d'anglès i l'Álex Pintor en la gravació 
musical. Gaudiu del resultat final! 

Animació a la lectura  
en llengua castellana per  3r d’ESO 

“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no 
quiero acordarme ...” 

El passat dilluns 27 de gener, Isaac va venir a re-
presentar l’obra de Don Quijote de la Mancha. En 
primer lloc va començar amb una introducció de 
l’obra: el vertader nom de Don Quijote, quan es 
va escriure el llibre, la teoria per la qual es consi-
derava quina era la classe social de Don Quijote, 
etc. A continuació, amb l’ajuda de molts volunta-
ris, va interpretar les parts més conegudes de 
l’obra. Les escenes que més els van cridar l’atenc-
ió van ser: El moment en què Don Quijote confon 
uns molins de vent amb gegants i intenta lluitar 
contra ells i l’altre moment  va ser la darrera es-
cena en què el Caballero de la Blanca Luna i Don 
Quijote s’enfronten amb espases. 
D’una manera diferent i lúdica, l’alumnat de 3r 
d’ESO va tastar un clàssic de la literatura univer-
sal. 
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Fem Àgora 
Trobada de l’alumnat de 1r de Batxillerat de totes les Escoles Pies de 
Catalunya 
 
Per iniciativa dels propis alumnes, el passat divendres 21 de març và-
rem celebrar una trobada de nois i noies de primer de Batxillerat de 
les escoles  pies de Catalunya. 
L’objectiu de la trobada era el treball i la reflexió al voltant de la Filo-
sofia com a pensament humà de profunditat. Però, alhora va ser una 
ocasió per a la convivència i coneixement mutu entre els estudiants 

de les diferents escoles. La trobada se celebrà, durant el matí, a tres seus simultàniament: Escola Pia San-
ta Anna de Mataró (aquesta va ser la seu on va assistir l’alumnat de la nostra escola), Escola Pia Terrassa i 
Escola Pia Sarrià-Calassanç. El lema: FEM ÀGORA i la  temàtica de la trobada: LLIURES PER PENSAR, PEN-
SAR PER SER LLIURES. 
Després de la benvinguda i de rebre les acreditacions corresponents, van poder visualitzar uns fragments 
de la pel·lícula “Barcelona, nits d’estiu”. A continuació els grups de joves es van traslladar a la platja de 
Mataró guiats per alumnes de l’escola de Santa Anna. 
Després d’esmorzar varen reflexionar al voltant de qüestions com les 
següents: 
 Fins a quin punt les nostres emocions condicionen la nostra 
 llibertat? 

Cal ser coratjós per a ser lliure? 
La llibertat implica també responsabilitat? 
En quina mesura les lleis o la moral impedeixen la nostra lli-
bertat? 
I si la llibertat fos una conquesta contra nosaltres mateixos? 
Es pot ser lliure sense conèixer-se a si mateix (sentiments, creences...)? 

Acabada l’activitat retorn a l’escola amb les aportacions de les conclusions dels diferents grups, expressa-
des mitjançant una “piulada” referent a la llibertat i la pressió social i també, referent a la llibertat i la 
pressió social i també, amb un enregistrament d’un vídeo on es reflectia visualment el missatge que voli-
en transmetre. SENTIU-VOS LLIURES! 
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Una classe pràctica de tecnologia de 4t d’ESO a la UPC 
Els robots una mica més aprop 
 
El passat 27 de gener, alumnes de 4t d'ESO que fan Tecnologia, 
van fer una sortida programada a la UPC (Facultat d'informàti-
ca). Van visitar el museu de la informàtica i fer un recorregut a 
través de la història de la informàtica. A continuació es van 
acostar fins al Barcelona Supercomputing Center (Centre Naci-
onal de Supercomputació) on van poder admirar el superordi-
nador Marenostrum, un dels ordinadors més potents d’Europa 
al servei de la comunitat científica. 
Posteriorment van realitzar un taller de robòtica anomenat Un 

robot a casa meva. Els alumnes van poder descobrir què són, 
com funcionen, i com poden ajudar a fer tasques que pels hu-
mans són impossibles (com ara explorar el planeta Mart, les 
profunditats dels oceans i realitzar operacions d’alta precisió al 
cervell d’un pacient) o simplement ser un suport en algunes 
tasques quotidianes. Utilitzant el kit LEGO Mindstroms, els 
alumnes es van endinsar en el món de la construcció i progra-
mació dels robots mòbils. Una experiència enriquidora i molt 
engrescadora per als alumnes. 

L'alumnat de 3r d'ESO assisteix a la representació  
de L'etern mecanoscrit 

Una dinamització fantàstica de la lectura El mecanoscrit del 

segon origen 
 
Dimecres 19 de març l'alumnat de tercer d'ESO va poder assis-
tir a la representació de L'etern mecanoscrit, una adaptació 
del clàssic El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pe-
drolo. L'obra, adaptada i interpretada per la companyia La im-
paciència teatre, ha servit per a la majoria d'alumnes per enri-

quir la lectura que ja havien fet del llibre i, per a uns altres, ha estat la carta de presentació per a una pos-
terior lectura.  Després de l'obra, la companyia va dinamitzar una reflexió sobre el text i la posada en es-
cena, on l'alumnat va poder comentar aquells aspectes que més havien valorat i va poder posar sobre la 
taula dubtes, sensacions i reflexions. El més valorat va ser l'escenografia, el fet que fos una obra molt par-
ticipativa i la comicitat que els actors van donar al text, que els va enganxar des del primer moment. 

4t d’ESO i 1r de Batxillerat: Convivència a les pistes d’atletisme 
 

El passat 12 de març l’alumnat de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat va 
anar a les pistes d'atletisme de Castellar del Vallès per passar un 
dia de convivència a través de l'esport. Es van dividir en diferents 
grups, barrejant alumnes de tots dos cursos, per tal de practicar 
totes les activitats.  Dins de cada grup hi havia un responsable 
que era l'encarregat d'anotar els resultats de cada participant a 
cada prova: els 100 metres, el salt d'alçada, les tanques, el salt de 
llargada i relleus. Va ser una activitat molt dinàmica on tots els 
alumnes es van poder conèixer i, tot i alguna que altra caiguda, s'ho van passar molt bé. 
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I més matemàtiques... 
En marxa la I Lliga de 
Jocs de Lògica 
"Enigmates" 
 
Aquest 2n trimestre, 
des del Departament 
de Matemàtiques s’ha 
posat en funciona-
ment l'Enigmates, una 
lliga de jocs matemà-

tics, de lògica i de càlcul. L'objectiu no és altre 
que treballar un aspecte que de vegades es té 
poc temps per fer a classe: la lògica. És a dir, fer 
pensar els alumnes i que s'ho passin bé. 
Cada setmana se'ls planteja, a través de la plata-
forma virtual Moodle, un enigma que han de re-
soldre durant els següents dies. Hi participen els 
alumnes de secundària i batxillerat. Segons la 
dificultat de l'enigma, els alumnes sumen 1, 2 o 3 
punts si envien la resposta correcta abans del 
cap de setmana.  S’ha de tenir en compte que 
cada alumne competeix amb els del seu mateix 
curs. Al final del trimestre, doncs, se sabran els 
primers guanyadors, que rebran un premi. 
Molta sort i... a pensar! 

Campanya de Donació de Sant a Caldes  
coordinada per l’alumnat de 3r d’ESO 
Dins del  projecte d’escola d’aprenentatge-servei 
 
El passat 1 d’abril va tenir lloc a Caldes la Donació 
de sang i teixits que es porta a terme dues vegades 
l’any. Aquesta vegada, el què l’ha feta diferent, és 
la implicació de l’alumnat de 3r d’ESO en la realit-
zació de la campanya promocional. Des de les àre-
es de Ciències Naturals i Visual i Plàstica s’ha realit-
zat la coordinació i dinamització de tota aquesta 
tasca, que ha acabat aquest dimarts amb la pre-
sència, in situ, d’aquests alumnes durant la dona-
ció de sang. S’han encarregat de continuar la cam-
panya engrescant a la gent, han lliurat un petit ob-
sequi, donaven un tros de pastís (fet per les mares 
de 3r d’ESO) als donants i a més en recollien un 
testimoni gràfic. Una campanya que de ben segur 
no haurà deixat a ningú indiferent! 
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