L’escolaINFORMA

Informació d’algunes dates
del calendari escolar del curs

l’agenda

2014-2015
Proves extraordinàries ESO i 1r Batxillerat:
2 i 3 de setembre 2014
Inici escola: 15 de setembre
Darrer dia escola: 19 de juny
Vacances Nadal: 24 desembre al 7 gener (inclosos)
Vacances S. Santa: 30 de març al 6 d’abril (inclosos)
Dies festius Locals: 13 d’octubre (i un a determinar)
Dies festius de lliure elecció (3):
3 de novembre, 16 de febrer i 30 d’abril
Tota la informació de Secundària
(reunió amb l’alumnat, elecció de matèries optatives...) la trobareu a la WEB.
REUNIONS D’INICI DE CURS
2-Set: P3
3-Set: P4 i P5
4-Set: 1r i 2n Prim
8-Set: 3r i 4t Prim
9-Set: 5è Prim / 6è Prim
15-Set: 1r ESO /1r BATX
16-Set: 2n ESO / 2n Bat
17-Set: 3r ESO
18-Set: 4t ESO
Totes les reunions seran a les 20 h. excepte la de 1r i
2n de batxillerat que seran a les 21 h. A la web de
l’escola podreu trobar el llistat dels materials necessaris per iniciar el curs de l’alumnat d’infantil i primària.

Certificacions amb Cambridge
a partir del curs 2014-2015
Seguint amb el Projecte de millora de la llengua estrangera, el proper curs avancem amb noves propostes que us anirem detallant durant aquests dies
i a l’inici del curs vinent.
Avui us informem que l’alumnat de l’Escola Pia de
Caldes tindrà l’oportunitat de presentar-se a les
proves que l’empresa Cambridge realitza per certificar nivells. Ens centrarem en els exàmens del KET,
del PET i del FIRST (Nivell B2 Europeu). Les dues primeres certificacions (KET i PET) les oferirem com a
matèria extraescolar a 3r i 4t d’ESO, els dimecres a
la tarda. El First l’oferirem com a matèria curricular
de batxillerat voluntària sense cap cost addicional,
tan sols s’hauran d’abonar les taxes d’examen.
L’escola inscriurà l’alumnat amb un preu especial
que tenim les institucions que formem part de la
Fundació Escola Cristiana. Prèviament caldrà fer
unes proves inicials internes i un compromís de seguiment d’aquesta tasca durant tot l’any. L’objectiu
és que l’alumnat que accedeixi al món universitari o
laboral disposi d’aquesta titulació tan necessària
actualment. Us anirem informant.

Dates de venda de llibres:
8, 9 i 10 de juliol
4 i 5 de setembre
(de 5 a 8 de la tarda)
Dates de venda de
roba esportiva i bates:
8, 9 i 10 de juliol
2 al 5 de setembre
(de 5 a 8 de la tarda)
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Quatre premis literaris per a alumnes de l’Escola Pia
al concurs de narracions literàries de Mans Unides
Dissabte 26 d'abril a la sala Tarafa de Granollers es va realitzar el lliurament de premis que anualment organitza Mans
Unides a Granollers. És un concurs que busca la sensibilització de l'alumnat envers la solidaritat cap al 3r món. D'un total de quasi 300 treballs presentats d'onze escoles, l’Escola
Pia de Caldes va tenir quatre premis:
Categoria 10-12 anys: 2n Premi per Clara Mayoral de 6è de primària
Categoria 12-14 anys: 3r Premi per Júlia Girbau de 1r d'ESO i 2n Premi per Paula Labazuy de 1r d'ESO
Categoria 16 a 18 anys: 1r Premi per Anna Maria Soley (antiga alumna de 2n de batxillerat i que participava com a Escola Pia)
Cal dir que l'Anna Maria Soley ha estat premiada durant els darrers 4 anys i que és la darrera vegada que
es pot presentar per la seva edat. Felicitats a totes!
Segon premi per als Trouble Minds
Els Trouble Minds, el grup musical format per alumnes
de 1r, 2n, 3r i 4t, van aconseguir el 2n Premi en el Festival Final de l'Schools Song Contest. El concurs es va
dur a terme el passat dimarts 20 de maig a l'Escola
Sant Gabriel de Barcelona. El festival estava emmarcat
en el projecte que cada any convoca la Fundació d'Escoles Cristianes, i que té per objectiu combinar diferents matèries: Anglès, Música, Visual i Plàstica, Educació Física... Durant mesos han estat treballant i l'esforç
ha valgut la pena. Segur que l'any vinent tindran més
sort!!!

XARXES SOCIALS ESCOLA PIA CALDES
453
M’AGRADA
147
SEGUIDORS
708
SEGUIDORS

I la nostra WEB i BLOCS
Caldes.escolapia.cat
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La Gimnàstica Esportiva, nova proposta extraescolar
Amb l’objectiu d’oferir noves propostes extraescolars i en aquest cas per promocionar els valors de l’esport, hem contactat amb el Club Gimnàstic Sentmenat. Amb el seu personal, format en CAFE, CFGS, i amb experiència en aquest
esport, volem iniciar els nens i les nenes des de P3 fins a 6è de primària. Buscarem el material adequat per a la pràctica d’aquest esport: barra d’equilibri i
màrfegues, de moment, i de ben segur en el nou edifici, amb la nova pista esportiva podrem ampliar aquesta oferta.

Vika Millán i Aida Herreros, alumnes de 2n d'ESO premiades en el concurs de la "Coca-cola"
El passat dissabte 24 de maig, dues alumnes de 2n d'ESO,
la Vika Millán i l'Aida Herreros, van rebre el 4t i 5è premi
respectivament de la 37a edició del concurs de relat breu
en català que organitza l'empresa "Coca-Cola". L'entrega
de premis es va dur a terme al parc temàtic Port Aventura, concretament al Gran Teatre Imperial de la Xina.
Aquest és un dels concursos de més prestigi en l'àmbit de
la redacció juvenil dins del panorama català. De fet, en
aquesta edició, s'hi presentaven un total de 2.000 alumnes de 2n d'ESO de pràcticament totes les escoles de Catalunya i Andorra. Enguany, els participants d'aquest certamen van haver d'escriure un text narratiu sota el títol
"Avui comença el primer dia de la vostra vida”.
A més de l'esmentada entrega de premis, les guanyadores
van poder gaudir de tot un dia al parc d'atraccions juntament amb les seves famílies, amics... i veure en primícia el
nou espectacle programat per aquesta temporada,
"Generation Forever". Aquests dos premis són la culminació de diferents projectes engegats pel Departament de Català de l'escola, amb l'objectiu de millorar la redacció del nostre alumnat. Moltes felicitats!
XXVI Jornada Pedagògica de l’Escola Pia de Catalunya
El passat dissabte 17 de maig, més de 600 educadors i educadores de l'Escola Pia de Catalunya es van aplegar per participar en
la XXVI Jornada Pedagògica, a l'Escola Pia Nostra Senyora. El títol
era 1714-2014 i en aquest marc, es van celebrar dues conferències. La primera, a càrrec d'en Miquel Puig, antic professor de l'Escola Pia de Sarrià i historiador, que va explicar com era l'escola
del segle XVIII. En Miquel Calçada, comissari de la Generalitat per
a l'organització dels actes commemoratius dels 300 anys dels fets
de 1714 i antic alumne de l'Escola Pia de Sabadell, va parlar sobre el moment històric en què vivim, el paper que hi juga l'escola
i el futur.
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IV Pedalada Solidària Sam Sam Roda amb 507 inscripcions
Diumenge 1 de juny, es va celebrar la IV Pedalada Solidària “Sam
Sam Roda” amb un total de 507 inscripcions. Els objectius d’aquesta
jornada eren la convivència, el foment de l’ús de la bicicleta com a
Escola Verda que som i sobretot la solidaritat i així poder recaptar fons pel funcionament de l’Escola Kalassans al barri de Sam Sam
a Dakar (Senegal). Aquesta escola africana acull nois i noies a partir
de 8 anys que estan exclosos dels sistema educatiu estatal senegalès i anualment l’Escola Pia de Caldes realitza activitats per poder
col·laborar amb aquesta proposta de formació.
La pedalada va ser organitzada per una comissió formada per pares,
mares, professorat, personal d’administració i serveis de l’escola, i
va comptar amb la col·laboració d’alumnat voluntari, de Creu Roja,
Protecció Civil i Policia Municipal. La sortida de la pedalada va tenir
lloc al carrer P. Poch, davant de l’escola, i va comptar amb la presència de l’alcalde, el Sr. Jordi Solé i la Regidora d’Ensenyament, la
Sra. Roser Guiteras que van donar el tret de sortida. Després de fer una volta pel centre del poble es va
fer una primera tornada a l’escola per deixar els més petits que van gaudir d’una gimcana organitzada per
alumnat, professorat i pares i mares de l’escola. La resta del grup va continuar fins a Torre Marimon on es
van fer també dos circuits, un fins al 7 kms i un altre fins als 10 kms pels que volien una mica
més d’exercici. A la tornada es va compartir unes aigües i alguna cosa per menjar, es van sortejar algunes
entrades que va cedir un parc d’atraccions i es va valorar la jornada.
Cal destacar que aquell dia hi havia a Caldes, el P. Josep Artigas, escolapi calderí que actualment és el provincial a Senegal i Costa d’Ivori. El P. Artigas va dirigir unes paraules a tothom agraint el treball de l’escola
vers Sam Sam, una escola que coneix perfectament, ja que ell viu a Dakar. Sens dubte una gran sorpresa
per als assistents. Una gran diada que organitzem bianualment i que aquest any com en les darreres convocatòries ha estat un gran èxit per la resposta de la comunitat educativa. Gràcies a tots i totes !
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La IV Pedalada SAM SAM RODA en imatges
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SANT JORDI 2014
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Comiat de l’alumnat de 2n de batxillerat
El passat divendres 23 de maig es va celebrar el
comiat de l’alumnat de 2n de batxillerat. L’acte
va ser preparat pels seus companys de 1r i amb
el tema PIA AWARDS. Van poder gaudir de
balls, cançons, un acte molt emotiu amb diferents parlaments i un sopar al porxo de l’escola
a càrrec de l’AMPA.

Celebració de l’Aplec Pasqual
Diumenge 11 de maig es va celebrar la Pasqua amb les famílies, l’alumnat i el personal de l’escola. El grup de Pastoral va
preparar una eucaristia participativa i propera a l’alumnat que
va ser celebrada pe P. Manel Bagunyà. Va ser acompanyada
amb música amb flautes que tocaven alumnes de 4t i 5è, cants
i guitarres i un molt bon ambient de grup. El simbolisme d’una
creu florida amb la imatge de la Santa Majestat de Caldes damunt d’una paret de pedres que simbolitzaven les dificultats,
presidia l’escenari. Per finalitzar, es va lliurar una polsera als
presents amb el lema de l’escola d’aquest curs “Entrena’t per
viure” i el motiu de la trobada “Pasqua 2014”.
Tres blocs educatius
de l'Escola Pia de Caldes finalistes
al premi Espiral Edublogs
Els blocs “Fem un cop d´ull a Cicle Inicial”, “Fem un cop d´ull a Cicle Mitjà” i “Fem un cop d´ull a Cicle Superior” han estat triats com a finalistes
com a blocs educatius a la categoria de
Blocs de Centres Educatius del premi
Espiral Edublogs. S'han presentat un
total de 818 blocs i, haver estat triats,
diu molt de la qualitat d'aquests. Us
convidem a visitarlos. La nostra enhorabona al professorat que treballa dia
a dia aquests blocs.
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Aprenentatge-Sevei amb el Banc de Sang
L’alumnat de 3r d’ESO va participar activament a la donació de sang al nostre poble
Dimarts 1 d’abril, l’alumnat de 3r d'ESO de
l'escola va col·laborar activament en la campanya de donació de sang. Des del Banc de
Sang i Teixits ens han donat les gràcies per la
seva feina, i també ens han donat les xifres
exactes de donacions:
Dimarts 1 d'abril: 88 donacions + 10 oferiments (persones que no van poder donar).
D'aquestes 88 donacions, 19 van ser nous donants!
Dissabte 5 d'abril: 45 donacions + 1 oferiment. Amb aquestes donacions més de 399 pacients se'n podran beneficiar.
Voldríem felicitar a tot l'alumnat responsable de fer-ne la difusió, l'atenció als donants i pels pastissos.
També donar les gràcies al professorat que va ajudar a tirar endavant aquesta campanya tan important,
al Banc de Sang i Teixits per deixar col·laborar l'escola i, a tots els donants que van oferir el seu temps i
la seva sang per una bona causa.
Primera experiència a l’escola amb un Auxiliar de Conversa
Ja hem fet la sol·licitud per una altra persona pel proper curs
Aquest any, escola i famílies, hem acollit dos auxiliars de conversa: La Demi, que va estar amb nosaltres dos trimestres, i l’Ozan, aquest darrer trimestre. Han estat cada trimestre amb una família que
els ha acollit i ha compartit casa seva. Primer de tot cal agrair a les famílies Vargas Amaro, Hernández López i Mateu Pérez la seva acollida i la seva preocupació pel benestar d’aquests joves lluny de
casa seva.
Valorem molt positivament la tasca realitzada a l’escola, especialment amb l’oportunitat de tenir
una persona nativa amb
qui conversar i poder fer
correccions fonètiques.
La relació amb la comunitat educativa i amb la
família depèn molt més
de la persona i hem tingut dues personalitats
diferents, una més oberta que l’altra. Pensem
que a la Demi i a l’Ozan
els ha aportat una gran
experiència en el món
educatiu i de coneixement del nostre país.
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Estat actual de les obres
d’ampliació de l’edifici de l’Escola Pia de
Caldes
Us volem explicar com estan les obres
d’ampliació de l’edifici de l’avinguda J.
Fontcuberta que ha d’acollir l’alumnat
de l’ESO i que vàrem començar al febrer
d’aquest any. Primer de tot, comentar
que malgrat alguns petits entrebancs per
una claveguera trobada i de la proximitat de les cases veïnes que fan treballar
amb més cautela, tot va segons les dates
previstes. S’han aixecat els dos pisos que
han d’acollir les aules i s’està treballant
en la pista poliesportiva que ja està delimitada per murs i pantalles perquè l’estructura comenci a créixer. S’han pres decisions respecte a terres, paviments de l poliesportiu i del pati. S’ha passat doncs la
fase més complicada i hem tingut sort del temps que ha fet, ja que no ha plogut massa i això ajuda molt
en aquests moments.

Despiértate por la mañana con
Lavazza, el auténtico
espresso italiano.

Aixeca’t pel matí amb Lavazza,
l’autèntic espresso italià.
9
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Consell d’Infants
Els 18 consellers infantils representants de totes les escoles de Caldes comparteixen amb la població els resultats
de tot un curs de feina
L’objectiu del Consell és crear un espai on els infants puguin expressar les seves opinions i fer arribar les necessitats i les inquietuds que tenen sobre el poble on viuen.
A l 'inici del curs escolar, els nens i nenes de cicle superior
de primària van tenir l'oportunitat de triar un conseller
per a cada classe. Calia assistir a les reunions de l'Ajuntament, fer saber als companys la tasca que havien de dur a
terme i fomentar la seva participació en algunes decisions de millora pel poble. El tema d'enguany tractava de la Mobilitat.
En les classes de tutoria i ciutadania, tot l'alumnat es va implicar amb molt d’interès. En les seves reunions, els consellers van decidir triar les petjades que anirien marcant les diferents rutes cap a les escoles
calderines. Es van encarregar de lliurar els fulls informatius a tota l'escola i explicar la importància de l'exercici en la nostra vida diària i la millora del medi ambient. Una altra activitat va consistir en expressar
quins eren, segons el seu parer, els llocs més emblemàtics de la nostra vila per tal de fer un futur recull.
També es van fer dibuixos per triar el logotip del Consell d'Infants.
La cloenda es va celebrar el dia 15, amb una audiència pública anual en la qual el batlle va dirigir unes paraules als consellers i els va entregar un diploma en mostra d'agraïment per la tasca feta durant tots
aquests mesos.

Els nostres consellers han estat:
Ainara Lama, consellera de 5è A
Ginés Cárceles, conseller de 5è B
Paola Espadalé, consellera de 5è C
Albert Fugardo, conseller de 6è A
Lara Vila, consellera de 6è B
Carles Marès, conseller de 6è C
Anaïs Escobar, consellera de 6è C
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L’alumnat de 4t va crear diversos raps. Una forma
divertida de treballar la llengua
Després de veure i sentir alguns vídeos dels raps
coneguts, com per exemple el d'en zoo d'en Pitus,
els nens i nenes de 4t van inventar raps l'assignatura de català.
Van aprendre que la paraula rap és l'acrònim de
Rhythm and Poetry.
Van fer un treball sobre els seus orígens novaiorquesos, les seves temàtiques de crítica social, els
sons rítmics de hip hop, la vestimenta...
Van buscar un tema i, en grup, van inventar una estrofa i una tornada.
Després, van assajar la posada en escena davant dels companys i van memoritzar i dinamitzar el seu tros.
El dia assenyalat es van vestir ben “raperos“ i van gaudir recitant i ballant el seu rap.
“

Treballem els valors des de P3
Al llarg del curs a les classes de P3 s’ha anat treballant uns contes dins de l’estona de rutines. En aquests
contes es pretén treballar les habilitats socials, l'autonomia i l'autoconeixement.
A partir d'unes històries desconegudes, però alhora properes a la seva realitat, parlen i aprofundeixen
en temes com l'amistat, les bones maneres, la gratitud, la il·lusió, la paciència, l'enveja, la sinceritat,
l'estimació...
Sovint, durant aquest treball específic, són els mateixos alumnes els qui posen exemples de la seva vida
quotidiana que té paral·lelisme amb el que els passa als personatges.
Però no s’acaba amb l’explicació o treball del conte sinó que
acostumen a realitzar alguna activitat més manipulativa que
els ajuda a plasmar aquests valors que els volen transmetre.
En una ocasió van plantar una mongeta que van anar regant
durant uns dies a l'aula o un cor punxat amb un fort petó
estampat al darrera. Tot això arriba a casa juntament amb
el conte escrit perquè entre tots es pugui reforçar tot
aquest treball com un exemple més d’educació compartida.
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L’alumnat de P5 va de convivències
Els dies 27 i 28 de maig l’alumnat de P5 va anar per primera vegada de convivències, a Can Ribas de
Bigues i Riells. La informació del que varen fer i l’àlbum fotogràfic el podeu trobar al blog d’Infantil.
Aquí us hem volgut mostrar, a través d’escrits i dibuixos dels alumnes, com ho varen viure.
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Dins del projecte treballem l’hort, l’alumnat de 2n ha visitat l’hort de l’avi de la Núria Munné
Dijous 12 de juny, els alumnes de 2n van anar a veure l'hort de l'avi de la
Núria Munné situat a la zona de “Les Cremades” de la nostra població.
Aquest trimestre, aquests alumnes, han treballat el tema de l'hort i n’han
pogut conrear un de propi, a l'escola. Aquesta visita els va anar molt bé per
veure com és una gran plantació de verdures i veure d'altres productes conreats que ells no van poder plantar, com arbres fruiters i algunes hortalisses. L'avi els va explicar com cuidar l'hort (adobar, plantar, regar, collir...) i
els nens van poder preguntar tots aquells dubtes que tenien.
Agraïm a la família que ens hagi donat l’oportunitat de poder conèixer de
primera mà les tasques d'un pagès.
Un conte inèdit
L’alumnat de 1r ha escrit el seu primer conte
Com ja és habitual, els nens i nenes de 1r de Primària es converteixen al llarg del tercer trimestre en escriptors novells.
El follet de la classe, els va regalar una recepta de com s’havia d’escriure un conte i també un titella de dit que seria el protagonista
principal de la història que cadascun inventés. Com a novetat,
aquest any, els dracs han estat els protagonistes més nombrosos. I
amb moltes ganes i una bona dosi d’imaginació aquests nens i nenes s’han convertit en petits escriptors elaborant i il·lustrant un
conte preciós. Tot un record per un alumnat tan petit. Podeu veure
els resultats al blog dels contes.

L’alumnat de 6è participa a la Jornada d’Esport convivència
juntament amb la resta d’alumnes d’aquest nivell de totes les Escoles Pies de Catalunya
El passat 16 de maig, l'alumnat de 6è va poder gaudir d'una jornada lúdica a la Garrotxa.
Puntualment, a les vuit del matí, els nois i noies van sortir de l'escola en dos autocars. En arribar a Olot,
es van dirigir al punt de trobada de les diferents activitats: cursa d'orientació, waterpolo, patinatge, escalada i aventura, bàsquet, atletisme, rugby, ruta BTT, ball, bàsquet, futbol, tennis taula, escapada i aventura. Els mestres i monitors (alumnat de
Batxillerat) van acompanyar els alumnes
durant el temps esportiu que es va realitzar amb personal de les diferents escoles.
Cap a les dues del migdia cadascú es va
retrobar amb els companys de classe per
dinar plegats i poder explicar les emocions viscudes. Més tard, tothom va ballar
una dansa que s'havia preparat a Educació Física. La Jornada va finalitzar amb un
espectacle del Club de Patinatge d'Olot
que va ser molt aplaudit. Cal remarcar l' actitud de respecte, competitivitat i interès que va demostrar l'alumnat en tot moment.
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L’esport. Projecte interdisciplinar
Aquest curs, seguint amb el treball del lema “Entrena’t per viure”, el tema escollit en el projecte interdisciplinar ha estat l’ESPORT. S’ha dut a terme a Infantil i Primària durant els darrers dies de curs. Així, del
12 al 20 de juny, l’alumnat i professorat de l’escola han canviat els horaris i les matèries que imparteixen
normalment per entre tots conèixer la història, el reglament, la pràctica... d’un esport.
A Infantil van treballar el nom de la classe: patinadors, atletes, ciclistes, nedadors… i a primària van escollir majoritàriament esports sense pilota i de pràctica minoritària. La cloenda es va celebrar el dia 20 amb
una desfilada de tots els esports triats. Cadascú anava encapçalat amb el seu standard i presidit per la
mascota. Es va cantar l’himne inventat pels alumnes més grans i es va finalitzar amb un flashmob.

P4 celebra els Jocs Olímpics
Una activitat dins el projecte interdisciplinar
Divendres 6 de juny, l’alumnat de P4 va anar d’excursió a les pistes d’Atletisme de Castellar del Vallès,
una activitat més del projecte interdisciplinari d’escola. Allà van celebrar els seus JOCS OLÍMPICS. Al llarg
de les setmanes anteriors, van preparar tot el que necessitaven: una bandera, un cartell amb el nom de la
classe, la flama olímpica, dorsals… Un cop van arribar a Castellar van fer la desfilada dels atletes, però el
moment més emotiu va ser quan un alumne de cada classe va encendre el peveter. Ja podien començar
els jocs!!!
Les diferents proves que van realitzar van ser curses, relleus, llançament de disc, llançament de javelina,
cursa d’obstacles i salt de llargada. La prova
final va ser la “marató” donant una volta
completa corrent al voltant de tota la pista!!! Després de tot l’esforç, va haver-hi el
repartiment de diplomes. Va ser un dia on el
més important no va ser qui guanyava, sinó
que els protagonistes van ser l’esforç, la
constància i el treball en equip. Van passarho bé i sobretot van riure molt.
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La fruita ens ajuda a créixer!
Els divendres, l'alumnat menja fruita per esmorzar
En el transcurs de l’última reunió amb els delegats de classe, els representants de cada curs van tenir l’oportunitat de valorar les diverses actuacions del trimestre i fer propostes de millora. L'alumnat de
5è va proposar engegar una campanya, per conscienciar la resta de
companys de l'escola de la importància de menjar fruita més sovint.
Així doncs, es va fixar el dia de la fruita en divendres i aquests alumnes, amb l'ajuda de la resta de companys de 5è, es van encarregar
de motivar els altres perquè portessin fruita a l'hora d'esbarjo.
Paral·lelament, un grup d'alumnes va portar a terme un estudi estadístic. Va anar passant per les diferents classes a preguntar quants nens i nenes havien portat fruita i per animar
la resta a portar-ne la setmana següent.
Es va elaborar un quadre i unes gràfiques per anar veient l'evolució de la campanya. L'estudi el podeu veure al
blog de cicle superior de l'escola.
Ha estat una experiència positiva i pensem que s'ha aconseguit incrementar la quantitat de fruita diària que menja l'alumnat de l'escola. Hi ha classes que han passat del 80% d’alumnat que ha portat fruita i en cap cas s’ha baixat del 50%. Aquesta ha estat una iniciativa que ha arribat a final de curs, però que amb els resultats que ha donat segur que repetirem el curs vinent.
Visita de l’Enric Lluch a l’alumnat de 4t
La visita d’un autor, una altra activitat d’animació a la lectura
El 14 de maig, ens va visitar el Sr. Enric Lluch, autor de “La Faraona Barbuda”, llibre que va treballar l’alumnat al llarg del 2n trimestre. En aquest l’autor ens explica, en clau d’humor, les aventures d’una princesa, que en morir, el seu pare ha de convertir-se, tot i la seva negativa, en faraona. La història comença a l’època actual en descobrir la mòmia al soterrani del museu, fet que desencadena la reconstrucció de la seva vida i ens porta a mostrar aspectes de la cultura dels antics egipcis.
L’autor, de forma divertida i captant molt l'atenció dels nostres alumnes, els va explicar les seves preferències
per la Història Antiga i en particular per Egipte. Van passar una estona molt divertida i amb molt d’humor i van
aprendre curiositats d’Egipte i altres civilitzacions antigues que també van tenir contacte amb els egipcis. Després
de resoldre dubtes i preguntes els va animar a seguir llegint i aprenent.
A la classe han treballat, en grup, cada capítol i ho han fet amb il·lusió i ganes. També han llegit altres títols del
mateix autor, com “Potosnàguel”, “El faraó Totun-nas”...
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Xerrada sobre el Multireferèndum per l’alumnat
de 1r de Batxillerat
Emmarcada dins la matèria de Filosofia i ciutadania

El dimarts dia 20 de maig els alumnes de 1r de
Batxillerat de l’escola van poder assistir a una xerrada sobre el Multireferèndum, Democràcia d’arrel, per part de dos membres dels col·lectius organitzadors a Caldes. En finalitzar, la majoria de
l’alumnat va exercir el seu dret a vot.
Multireferèndum és una iniciativa popular, independent, no oficial, gestionada des del teixit associatiu, que convoca la ciutadania per decidir sobre qüestions d’interès públic i que sovint
han estat bloquejades pels partits polítics.
D’aquesta manera es busca iniciar una etapa en
que les institucions polítiques intentin entrar en
una democràcia creixent i directa.
Per poder-hi participar s’ha de tenir més de 16
anys i residir a Catalunya. El vot pot ser electrònic
i anticipat, o presencial el passat diumenge 25 de
maig. Les qüestions que es plantegen són en relació al tipus d’agricultura (amb transgènics o sense
trangènics), el pagament o no del deute declarat
il·legítim, els sector energètics...
La Junta Electoral Central va prohibir que es pogués votar el mateix dia de les eleccions europees. Malgrat tot es van posar les urnes al poble tal
i com estava previst. Finalment a la tarda els mossos van requisar les urnes. Es va prendre la decisió
de reobrir el vot electrònic per aconseguir una
alta participació a favor de la democràcia directa.
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Participació de l’escola en la taula rodona de la
residència “ Envellir sense ser vell”
Un grup d’alumnes de 1r van fer un petit gag de
l’obra “Criatures”
Dimecres 21
de maig, algunes alumnes
de 1r d'ESO
van ser convidades a obrir
l'acte i participar en unes
jornades de
reflexió sobre la identitat al llarg de la vida organitzades per la Fundació Santa Susanna. L'acte va
començar amb un fragment de l'obra de teatre
Criatures, que les pròpies alumnes havien interpretat a la residència uns mesos abans.
Dins del projecte Envellir sense ser vell, consistent
en diferents taules d'experiències per facilitar
l'aprenentatge al llarg de la vida i crear ponts de
diàleg entre diferents generacions, les alumnes
convidades van poder aportar el seu punt de vista
sobre la vellesa i la projecció sobre el seu propi
futur, intercanviant experiències amb persones
grans de la residència i gent de diverses generacions.
Aquesta va ser la primera de diverses taules d'intercanvi que es volen promoure des de la Fundació Santa Susanna en col·laboració amb l'alumnat
de l'escola, per establir ponts de diàleg entre generacions i promoure la reflexió des de totes dues
bandes. Tant l'alumnat participant, com el personal de la residència, van valorar molt positivament la jornada i es van comprometre, doncs, a
participar en futures experiències.
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El musical, Mar i Cel, un projecte Interdisciplinar entre llengua catalana i música
Dos cursos units amb la música 1r i 4t d’ESO
Els alumnes de 4t d'ESO s'han llegit l'obra de teatre “Mar i cel” d'Àngel Guimerà i han fet l'adaptació teatral per tal que els alumnes de 1r d'ESO la puguin representar en un musical de final de curs.
Els alumnes de 4t han tingut en compte a l'hora d'adaptar
el text al context històric, la vida de l'autor i la posterior
representació perque que els alumnes de 1r d'ESO la puguin interpretar i al mateix temps, la trobin més actual.
Aquesta adaptació és la segona part del projecte interdisciplinari entre llengua catalana i música. El primer trimestre van crear el Musical “Entrena't per viure un Nadal
amb música” i aquest tercer trimestre han adaptat el clàssic de la literatura catalana. Esperem poder seguir fent o
adaptant molts més musicals!
Viatge de fi d’estudis de 4t d’ESO
Esports d’aventura i bons moment de convivència
Un altre curs que s’acaba i un grup de companys de 4t d’ESO a qui s’ha de dir adéu. I quina és la millora
manera de fer-ho? Doncs compartint uns bons moments de convivència en un marc incomparable com és
Cantàbria i amb unes activitats d’aventura que els van portar de la platja als cims més alts: windsurf, rafting i excursió amb raquetes sobre neu. El millor, sens dubte, el record que els quedarà per sempre!
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PIATV, una optativa interdisciplinar

Durant aquest curs, a 2n d’ESO, s’ha realitzat una matèria optativa interdisciplinar
anomenada PIATV. L’objectiu principal d’aquesta matèria és l’elaboració d’un telenotícies basat en notícies de l’escola. El procés d’aprenentatge en una matèria com
aquesta es basa en la realització d’un seguit de tasques (individuals i en grup) per
part de l’alumnat de manera autònoma i
cooperativa.
El procés de treball permet que els/les
alumnes utilitzin els continguts per pensar,
per resoldre, per crear, interactuant de
manera globalitzada des de diferents àrees/assignatures, a través de les competències.
És una manera diferents d’aprendre en
que l’alumne passa a ser el protagonista de
l’aprenentatge, recerca informació, redacta, elabora enquestes, entrevistes i finalment obté un resultat, el telenotícies, fruit
de la seva feina.
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L’alumnat de 2n d’ESO,
crea i explica contes als més menuts de l’escola
Dracs amb poders màgics, pintores que perden el color,
un equip de futbol que crea un robot per guanyar el seu
rival, una girafa que no sap treballar en equip... Aquests
van ser alguns dels conflictes dels contes que l'alumnat
de 2n d'ESO va anar a explicar als seus propis companys
de P4 i P5.
L'activitat, que s'emmarca dins de les activitats d'aprenentatge-servei de l'escola, va consistir a crear des de
zero, una història infantil. Per tal de facilitar la comprensió i d'atraure l'alumnat més menut, l'alumnat va vestir
les paraules amb imatges, interpretació i atrezzo. D'aquesta manera, es va voler treballar l'expressió escrita, el
conte com a gènere narratiu, l'expressió oral i la creativitat en un sol projecte. A més a més, s'han pogut promoure valors com la cooperació i la responsabilitat.
Durant una hora, els més petits van gaudir, enlluernats,
de les històries que els van regalar els seus companys
més grans i van aprendre com, només amb esforç, es pot
ajudar el drac, que quan un no es cuida perd el color, que
per guanyar un rival no val fer trampes i que, de tant en
tant, cal demanar ajuda als amics per sortir-se'n, entre
d'altres històries, a més de treballar la comprensió oral.
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Resultats de les Competències Bàsiques de 4t ESO,
Novament, l’escola té un resultats excel·lents, per sobre de la mitjana de Catalunya
Com cada any, i ja en fa tres, l’alumnat de 4t d’ESO participa en els proves externes del Departament
d’Ensenyament de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques. Val a dir que
aquestes proves es porten a terme en el centre però controlades i corregides per professorat extern.
LLENGUA CATALANA

ESCOLA PIA CALDES
MITJANA CATALUNYA

LLENGUA ANGLESA

ESCOLA PIA CALDES
MITJANA CATALUNYA
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LLENGUA CASTELLANA

ESCOLA PIA CALDES
MITJANA CATALUNYA

MATEMÀTIQUES

ESCOLA PIA CALDES
MITJANA CATALUNYA
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Sant Jordi 2014, dues activitats que volem destacar
RECICLA CULTURA,
primera participació i excel·lent valoració

CANTATA DE SANT JORDI
Col·laboració entre ESO i Primària

El Servei Solidari, que depèn de l’Escola Pia de Catalunya ens va oferir la possibilitat de participar en
un projecte engrescador: que la cultura generi cultura. La idea era vendre llibres que donessin les
famílies, de 2a mà, per recollir diners que permetin
finançar el servei d’alfabetització d’aquesta entitat.
I podem dir que, amb la col·laboració de tots vosaltres, va ser un èxti rotund: 444 exemplars venuts i
889€ recaptats. Gràcies a tots!

Aquest és el 2n any consecutiu en que s’ajunten
primària i secundària per un bon objectiu: celebrar
Sant Jordi amb una cantata.
És per això que l’alumnat de 2n i 3r de primària van
assajar la representació de la llegenda de Sant Jordi, l’alumnat de 1r d’ESO va preparar les cançons
de l’obra i l’alumnat de 4t d’ESO la música. Aquesta
obra, oberta a les famílies, va ser una bona manera de posar el punt i final un Sant Jordi ple d’activitats.
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