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Abril 
15. Xerrada amb Cafè. Responsabilitat i auto-

nomia a càrrec de Montserrat Basseda,  mem-

bre de l’equip psicopedagògic de  l’escola.   

19. Aplec Pasqual. 

20 al 30. Intercanvi lingüístic a Caldes amb 

l’escola alemanya de Taunusstein. 

22. Nit de Sant Jordi. 

23. Diada de Sant Jordi. 

30. Festa de lliure elecció. 

Maig 

1. Festiu 1 de maig. Tradicional bar a Sant Se-
bastià a càrrec de l’alumnat de 3r d’ESO. 
12. Taller de dimensió interior, relaxació i ed. 
Emocional per a les famílies. 
22. Comiat de 2n de Batxillerat. 
25. Festa Local. 
 

Juny 

8 al 16 de juny. Intercanvi lingüístic . 
a Taunusstein (Alemanya). 
9 a l’11 de juny. Proves de Selectivitat. 
13. Festa fi de curs de les famílies. 
19. Comiat 4t d’ESO. 

l’agenda Darrera fase de les obres d’ampliació de l’edifici 
 
Poc a poc les obres d’ampliació de l’edifici, per acollir la se-
cundària, van arribant al seu final. Quan aparegui la propera 
revista, i si tot va bé, aquestes ja hauran acabat., doncs la da-
ta de lliurament de les claus serà a mitjans del mes de maig.  



 

En el marc de la VII Assemblea de les Institucions Edu-
catives, on són representants famílies, alumnes, educa-
dors i personal d'administració valorem la tasca feta 
aquests darrers anys i proposem línies de futur per al 
proper quadrienni.  La línia de treball pels propers qua-
tre anys busca noves formules pedagògiques que millo-
rin l’aprenentatge. Així doncs, s’ha aprovat un projecte 
de treball a l’aula interdisciplinar en base a uns itinera-
ris d’aprenentatge que hem d’anar dissenyant. Ja us 
anirem informant d’aquesta il·lusionant proposta que 
centrarà una part de la nostra tasca en el proper qua-
drienni.  
Les famílies i l'alumnat també han presentat el treball 
fet aquest darrer quadrienni i les noves propostes: inte-
grar les eines de comunicació entre l'escola i les famíli-
es; fomentar la formació de les famílies, tal com es fa 
amb els delegats de classe; crear un pla de voluntariat a 
cada escola, per fomentar la participació i convivència 
de les famílies a les escoles; crear a les escoles una co-
missió mixta que compti amb alumnes grans i el coordi-
nador de pastoral, i potenciar activitats de dimensió 
interior. Les polítiques de l'alumnat engloben: enfortir 
la participació; promovent la pertinença; impulsant l'Escola Verda i els bons hàbits alimentaris i aprofi-
tant la transmissió dels missatge dels alumnes grans als petits.  L’Escola Pia de Caldes va comptar amb 
representants de la direcció, del professorat, de l’alumnat i dels pares i mares. 
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L'Assemblea de l'Escola Pia de Catalunya aprova, a Mataró,  
el projecte d'interdisciplinarietat a l'aula com a política dels propers quatre anys 

L’Escola Pia de Caldes va comptar amb 8 representants 

Participació a la cavalcada dels Tres Tombs a la festivitat de Sant Antoni 
 
Com és tradició, les famílies de l’escola participen a la cavalcada dels Tres Tombs de la festa de Sant Anto-
ni. El grup de 3r de primària que cada any prepara una carrossa ha obtingut, a més a més, un 4t premi en 
la categoria de fantasia. L’escola agraeix la vostra presència, el vostre treball i la representació en nom de 
l’Escola Pia de Caldes. A veure si el proper any s’animen més grups.  



    L’escolaINFORMA 

caldes.escolapia.cat 3 

La Robòtica un nou projecte a l’escola 
 
Per millorar les competències digitals i tecnològiques de l’a-
mnat de l’escola, hem introduït al nostre currículum activitats 
pensades per treballar la programació i la robòtica. 
Per iniciar aquest projecte hem centrat el nostre treball en 
dos cursos: 6è de primària amb l’Scratch com a eina de pro-
gramació de jocs i 4t d’ESO amb la robòtica de Lego. Actual-
ment un grup de professors de l’escola està fent una forma-
ció en aquest àmbit amb l’objectiu d’anar implantant pro-
gressivament aquesta disciplina a altres cursos.  
La valoració inicial és excel·lent, doncs l’alumnat s’implica, gaudeix i aprèn.  

SCRATCH  ROBÒTICA 
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Excel·lent resposta als Berenars i Esmorzars solidaris  
per al projecte de Sam Sam a Senegal 
 
Novament, i fidels al nostre compromís amb l’Ecole Kalassans de 
Sam Sam a Senegal, hem dut a terme els esmorzars solidaris que 
organitza secundària i els berenars que bianualment organitza in-
fantil i primària. I cal dir que novament la resposta de les famílies, 
l’alumnat i el personal de l’escola ha estat excel·lent. Per això, en 
nom de Sam Sam, us agraïm el vostre gest, que ajuda a l'escolarit-
zació de nens, nenes i joves senegalesos.  
Els beneficis han estat en valors i en diners i us presentem les quan-
titats recollides:  
Total: Esmorzars 1.152,5 € i Berenars 2.666,37 € = 3.818,87 € 
Moltes gràcies a tots i a totes. 
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En Mike Conlan, pare de l’escola,  
explica contes en anglès 

 

 El passat 20 de febrer, en Mike Conlan, pare de 
l’escola, dins de les activitats programades per 
l’AMPA com a Story Time, explicà un conte als 
nens i nenes de l’escola en anglès. 
L’activitat té com a objectiu oferir nous espais 
per la millora de la llengua anglesa i també per-
què els nens gaudeixin de la màgia dels contes. 
Sense dubte una interessant activitat que s’ha 
incorporat aquest curs i que està tenint molt bo-
na acceptació i participació per part dels nens i 
nenes, i de les famílies. 

Coneixent les xarxes socials  
que utilitzen els nostres nens i nenes 
 
L’AMPA de l’escola va organitzar una xerrada per a 
les famílies al voltant de les xarxes socials que utilit-
zen els nens i nenes de l’escola. L’empresa Calidae 
va ser la responsable de fer aquesta tasca que va 
engrescar força pares i mares. Fruit de les necessi-
tats expressades per les famílies es faran 2 tallers 
pràctics de l'ús d’aquestes eines. En breu us infor-
marem de les dates d’aquests tallers. 
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De cara al curs vinent volem renovar la roba esportiva per adaptar-nos a les exigències tècniques d’aquestes peces i 
a l’estètica del moment”, anuncia en Joan Vila, secretari general de les Institucions Educatives, qui recorda que “fa 
deu anys vam presentar la roba esportiva que avui vesteixen tots els alumnes de l’Escola Pia de Catalunya. En el seu 
moment, va ser un disseny innovador però el pas del temps també es nota en aquesta roba”. Per primer cop tots els 
nois i noies vestien el mateix equipament. Avui ja és un clàssic a les nostres escoles, un element d’identitat, com la 
bata escolàpia. 

Però era hora d’un canvi; un canvi per millorar, tant estèticament com qualitativament. “El canvi és total”, apunta 
Rafel Codina, dissenyador de la nova roba esportiva. “Hem sintetitzat l’oferta de productes que hi havia”, explica, 
“deixant-la en un xandall -que compta amb una dessuadora amb cremallera i un pantaló llarg- i un equipament per 
l’estiu, que consta d’una samarreta de màniga curta i un pantaló curt“. 

Un nou disseny que comença pel canvi de grafia i finalitza pel tipus de teixit emprat. “La nova grafia té molta més 
vida”, afirma Codina, “l’anterior era més neutra, potser massa seriosa, i ara n’hem fet una de molt més esportiva”. 
L’anterior grafia era del 2005 i, segons Rafel Codina, “tot canvia”. 

Millores tècniques 
 
A part d’un nou disseny estètic també hi ha una millora tècnica en els materials emprats. Pel que fa al xandall, el nou 
teixit de la roba és una barreja de polièster i cotó amb un percentatge del 80% de polièster i 20% de cotó. “El poliès-
ter no és natural, parlant vulgarment seria com un plàstic, amb totes les propietats que té el plàstic: més resistent, 
els colors són més perdurables, etc. Hem fet treballar el filament per fora, a la part externa, i a la part interior hem 
posat el 20% de cotó, un producte natural, de qualitat i que evita al·lèrgies”. 
 
Fent-ho d’aquesta manera es guanya en perdurabilitat de color, ja que quan treballes amb cotó, “per molt bona 
qualitat de tintura que facis, el temps va desgastant el color i el va emblanquint i en certs productes això no es pot 
permetre.” El que teníem fins ara a l’Escola Pia era un 50% i 50% i quedava una mica més desgastat, però ara, fent-
ho d’aquesta manera i treballant el cotó per dins, i el polièster per fora, el color, des del primer dia fins a l’últim -si 
és que no es fan servir productes químics per la seva neteja- no es mourà, sempre serà el mateix. 
 
Quant a l’equipament esportiu d’estiu, el canvi també es troba en el tipus de material emprat: “tant la samarreta de 
màniga curta com el pantaló curt estan fets de polièster 100% i teixit tècnic, anomenat Drytech”. El Drytech, cone-
gut també com ‘tela intel•ligent’, és un tipus de teixit que ofereix una ràpida evacuació de la suor, possibilitant que 
vagi cap enfora de la roba. Manté el cos sempre fresc i sec perquè transporta la suor cap a l’exterior i evita que sigui 
absorbida pel teixit. Alhora, estimula la respiració de la pell, accelerant l’evaporació de la humitat i ajuda a regular 
així la temperatura corporal, atorgant major benestar i seguretat fins en les condicions més càlides. 
 
La nova roba esportiva de l’Escola Pia, que s’implantarà a les escoles durant la primavera vinent, comportarà una 
millora en el preu, i conviurà amb l’antic disseny que fins ara porten els alumnes. Actualment podeu trobar un outlet  
a l’escola per tal de poder adquirir la roba esportiva actual amb descompte del 60% fins a esgotar les existències.  

L’Escola Pia renova el disseny de la roba esportiva escolar  
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Signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Sanitària de Mollet 

 
El president del Patronat de la Fundació Sanitària 
Mollet, Martí Fabré, i el director de l’Escola Pia de 
Caldes, Gregori Martínez, han signat aquest dilluns 
un conveni de col·laboració entre ambdues entitats 
que engloba diferents projectes en els àmbits for-
matiu, de recerca i d’innovació destinats especial-
ment als alumnes de l’escola, per tal que els joves es 
vinculin d’una forma plena en l’entorn, així com al-
tres aspectes relacionats amb la informació i         
l’assessorament per a alumnes i famílies en temes 
de salut. 
 

L’objectiu del conveni és trobar sinergies entre ambdues institucions i veure en què ens podem ajudar 
mútuament i aportar el coneixement de l'Hospital als alumnes de l'escola en la seva formació com a fu-
turs professionals. Així, gràcies a l'acord, la comunitat educativa de l'escola, alumnes, mestres i famílies, 
podran treballar amb professionals dels equipaments que gestiona la Fundació (l'Hospital, les residències 
d'avis de Santa Rosa, de Mollet, i La Pedra Serrada, de Parets, i la residència La Vinyota) en àmbits com la 
recerca, la formació i el voluntariat. 
Valorem molt positivament el conveni, ja que ens permetrà aprofitar els recursos i les instal·lacions de la 
Fundació i abordar temes de recerca i la formació integral de l’alumnat en altres qüestions com la nutri-
ció, el benestar, l’atenció o temes mediambientals. Algunes de les col·laboracions podrien consistir en 
activitats didàctiques adequades a cada grup d’edat, relacionades amb la salut i el benestar, el món de 
l’empresa o de les edificacions sostenibles. Es podrà oferir assessorament per a les famílies amb especia-
listes sobre temes mèdics relacionats amb els infants, visites a les instal·lacions de la Fundació amb l'ob-
jectiu d'ampliar o consolidar coneixements des del punt de vista sanitari, arquitectònic i de sostenibilitat, 
col·laboracions en treballs i projectes de recerca, organització de xerrades, activitats relacionades amb el 
voluntariat de la Fundació Sanitària. Per últim, en l’àmbit del Batxillerat, també es podran fer 
col·laboracions en treballs de recerca i estades a l'empresa. 
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VI Diada de la Ciència a l’escola:  
una jornada d’experimentació científica 
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Traiem les emocions al passadís 
Amb la participació de tot l’alumnat de  
l’escola aconseguírem construir el tren de les 
emocions  
 
Les emocions ocupen un lloc prioritari a la 
vida dels nens però són moltes les vegades 
en què ens trobem amb dificultats per a ges-
tionar-les.  
A nivell de tota l'escola estem fent un treball 
per donar als nostres alumnes estratègies per 
a mostrar-les i regular-les tant si són emoci-
ons positives o negatives i entendre quan els 
demés les mostren i nosaltres no sabem què 
els passa.  
Ara, hem volgut exposar-les al passadís i ex-
plicar aquest treball a les famílies. Per això 
s’ha guarnit tota l'escola amb les emocions 
que es treballen a cada cicle. Els nens i nenes 
han pogut interioritzar-ho i treballar-ho tran-
quil·lament amb els seus companys. Creiem 
que és un bon treball pel bon desenvolupa-
ment de la dimensió interior i autoconeixe-
ment. Aquest tipus d'activitats els ajuda a 
millorar dia a dia i a poder expressar senti-
ments que sovint costen d'exterioritzar. 
El fil conductor del muntatge ha estat el tren, 
un tren que passava per tota l’escola i on hi 
havia vagons molt diferents. Així cadascú pot 
escollir el vagó en que més s’identifica en cada moment.  
A Infantil han mostrat com estan contents i tristos. 
A Cicle Inicial ens han ensenyat com es troben quan estan sor-
presos o decebuts. 
L’alumnat de 3r ha treballat la vergonya i la seguretat, els de 4t, 
la valentia i la por, els de 5è la il·lusió i l’enuig, i els de 6è la ten-
dresa i la ràbia. 
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Un Stop Motion, el resultat d’un treball interdisciplinar de plàstica, informàtica i anglès 
 

Els nens i nenes de 6è de l’escola us volen presentar els 
curtmetratges i tot el treball que van realitzar sobre la 
tècnica Stop Motion durant el segon trimestre. Primer 
de tot, van informar-se de què era un Stop Motion i 
van buscar exemples per inspirar-se. Després, es van 
organitzar en grups de quatre i es van repartir els rols: 
fotògraf, director, director d’escena, director de movi-
ments, director de càmera. Van triar quina tècnica plàs-
tica volien utilitzar per crear-ho tot (plastilina, objectes, 
joguines, etc.), després, van inventar una història i la 
van escriure en un document. Quan ho tenien clar, van 
començar a construir-ho i quan van acabar van fer les 
fotos. Finalment, van utilitzar el Movie Maker per a crear l’Stop Motion modificant la velocitat del canvi 
de les imatges i ho van maquetar. Tota aquesta feina es va realitzar a la assignatura de plàstica en anglès i               
d’informàtica. Podeu veure’ls al bloc de cicle superior. 
 
The 6th grade children from School would like to pre-

sent the shorts and all the work they did on the Stop 

Motion technique during the second term. First, they 

found out what a Stop Motion was and looked for 

examples to get inspired. Then they were organized 

into groups of four and distributed roles by themselves: 

Photographer Director, Scenery Director, Director and 

Camera Movement Director. They chose the art techni-

que they wanted to use to create the project (clay, ob-

jects, toys, etc.). Then they invented a story and wrote 

the the storyboard in a paper. When they finished they 

started to arrange everything , and at the end they took the pictures. Finally, they used Movie Maker to 

create the Stop Motion modifying the speed and they designed the whole project. All this work was done 

in Art class and I.C.T class using English as the vehicular language.  

ENS SEGUEIXES? 
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Agents rurals fan una xerrada a 1r de Primària 

El dia 25 de febrer, l'alumnat de 1r va poder gaudir d'una bo-
na xerrada que van portar a terme els Agents Rurals del Va-
llès Oriental. Van fer una petita presentació de quina era la 
seva feina i els diferents terrenys en què treballen. A continu-
ació es van centrar en l'entorn més proper de l'alumnat, la 
muntanya del Farell, i els van explicar quins ocells i mamífers 
hi vivien. A partir de petites endevinalles, l'alumnat va anar 
descobrint quina era la seva petjada i on vivia cadascun dels 
animals. Finalment els van mostrar unes diapositives on els 
explicava quin era la millor manera de poder conviure al bosc i gaudir del que ens ofereix. En acabar el 
Francesc i la Laia, els dos agents, els van ensenyar una òliba que tenien en aquell moment al centre de 
rehabilitació. 

Mindfulness 
La capacitat de la ment de ser present  
i conscient en un moment determinat  

Quan estem descansats, estem més positius i l'estrès 
comença a desaparèixer. Posar tota la consciència so-
bre allò que fem, millora la qualitat de l’acció i la seva 
productivitat. Per aconseguir aquesta atenció cal utili-
tar diferents tècniques. Durant milers d'anys, la medi-
tació ha estat practicada per diferents cultures com a 
exercici d'atenció però també com a activitat d'auto-
coneixement i desenvolupament Els beneficis del  
mindfulness han estat corroborats per diferents uni-
versitats de tot el món. Actualment coneixem que l'a-
tenció conscient millora tant el benestar físic com el 
mental i per tant el desenvolupament del caràcter i de 
l'ètica. El fet de ser conscients de la nostra respiració 
fa que es redueixi l'estrès perquè estem participant 
plenament dels nostres pensaments, sentiments i 
emocions. L'entrenament en les tècniques de respira-
ció influeix positivament en el rendiment acadèmic i 
en les habilitat socials i emocionals i ajuda a gestionar 
l'estrès, l'insomni, la sobrealimentació, la hiperactivi-
tat i l'ansietat del nostre alumnat. 

L’alumnat de 5è i 6è  va participar  
a les proves CANGUR 

El Cangur és un activitat impulsa-
da per la societat internacional  Le 

Kangourou sans Frontières, de la 
qual és membre la Societat Catala-

na de Matemàtiques. 
El dia 19 de març tot l’alumnat de 5è i 6è va 
participar a les proves cangur. Amb un format 
de concurs, l’objectiu autèntic del Cangur és 
que l’alumnat participi i dediqui una estona 
especial a divertir-se tot resolent els reptes 
plantejats.  
La prova va constar de 18 problemes de res-
posta tancada, amb tres nivells de dificultat i 
cinc opcions de resposta per a cada problema. 
Van tenir una hora per contestar.  
Els problemes es basen més en el raonament i 
l’enginy que en coneixements matemàtics es-
pecífics.  
Els resultats a part de ser una motivació per a 
l’alumnat ens ajuden a veure el nivell matemà-
tic de l’escola. 
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El Carnestoltes a l’escola 
El divendres, 13 de febrer a la tarda, l’alumnat d’Infantil i Cicle inicial celebraren el Carnestoltes 
 
Aquest any l’alumnat d’Infantil i cicle inicial es van disfres-
sar de fruites. Els hàbits saludables és un dels objectius de 
l’escola i per això es convida a tots els alumnes a portar 
fruita els divendres. Estem adherits al Pla de Consum de 

fruita a l’escola, és a dir, durant el curs escolar, una set-
mana cada mes, es distribueix fruita seleccionada en fun-
ció de l'estació de l'any, la proximitat i la qualitat.   
Així doncs, una altra manera de conèixer i experimentar 
amb les fruites. Al llarg de tota la setmana es va anar con-
feccionant la disfressa, dibuixant, pintant, retallant, en-
ganxant i dijous, els pares només van haver de posar-los-
hi algun complement. 
P3A van ser les peres, P3B les llimones i P3C les taronges; 
P4 A les síndries, P4 B els kiwis i P4 C els plàtans; P5A les 
pomes, P5B les prunes i P5C els préssecs. I l’alumnat de 
cicle Inicial va completar aquesta macedònia. 1r A van re-
presentar les fruites del drac, 1rB les maduixes i 1rC les 
papaies; 2nA els raïms, 2nB les pinyes i 2nC les cireres.  
Van quedar unes disfresses molt vistoses i van omplir el 
pati de color. Va ser una tarda molt animada i van ballar 
el Jan petit com Balla per a tots els familiars que varen 
venir i es va acabar la tarda amb una ballada conjunta 
amb els pares! 
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L’alumnat de 6è posa en pràctica el que ha estudiat en el tema de l’entrevista 
 
L'alumnat de cicle superior participa en el Consell d'Infants de Caldes de Montbui. Periòdicament, es re-
uneix a l'ajuntament amb nens i nenes de les altres escoles de la nostra localitat per exposar la seva opi-
nió. A classe, amb l'objectiu de millorar el nostre poble, es treballa en grup per buscar diferents iniciati-
ves. Enguany, l'alumnat de sisè es va preguntar com fer més accessible la mobilitat d'alguns ciutadans. 
Així, es va decidir entrevistar a dos pares de la nostra escola que es desplacen en cadira de rodes, el Sr 
Sergi Gallego i el Sr José Luís García que van acceptar la nostra invitació. Aquests pares van respondre 
amablement les preguntes dels nens i nenes de sisè. En acabar l'entrevista, els van mostrar diferents ma-
terials, cadires i un cotxe amb els comandaments modificats que fan servir ells normalment. Va ser una 
bona oportunitat per observar, sentir l'experiència d'utilitzar una cadira de rodes i prendre consciència de 
les necessitats especials d'alguns ciutadans. També van poder conèixer la importància de la lluita diària i 
l'esforç davant les adversitats de la vida.  
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El projecte dels animals de granja de l’alumnat de P3 
 
A P3A aquest 2n trimestre estan fent el projecte dels animals de granja. Aquest any han parlat molt de tot 
el que obtenim dels animals i, parlant, parlant  es van preguntar com es convertia la llet (líquida) en for-
matge (que es pot tallar). De seguida  va sorgir la resposta: MÀGIA!!! Van dir tots. Aleshores van decidir 
provar de fer el seu propi formatge, més ben dit el seu propi mató. Amb llet, llimona i una mica de paci-
ència van fer el seu mató. Primer van escalfar la llet, després hi van afegir el suc d’una llimona ben colat. 
Van esperar una estona i es van començar a fer uns grumollets. Amb el drap de cotó van colar i es van 
quedar els grumolls al drap. Ho van posar en un recipient i ho van deixar refredar a la nevera. I a la tar-
da...  mmm!!!  Amb una mica de sucre i mel es van menjar el seu propi mató. Havien fet màgia!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A P3 B la Clàudia, mare de l'Ariadna, sap moltes coses 
d'alguns animals i va venir a la classe a parlar de les 
ovelles. Els ha portat diferents materials: llana natu-
ral, cabdells de llana, un sarró i una samarra de llana, 
pinxos de fruita amb formatge fet amb la llet d'ovella, 
boletes de xocolata per similar els excrements, unes 
imatges i un conte que va passar a la pissarra digital...  
Els va deixar llana natural i van aprofundir en el tema 
mirant vídeos i contes de com es tenyeix. Un cop in-
formats van passar a l'acció: amb aigua calenta, afe-
gint pintures (témpera i colorant alimentari), i llana,  
ho van barrejar tot.  Ho van deixar reposar i eixugar i 
van obtenir llanes de colors. I i tant que va funcionar. 
 

A P3 C la Bruna va portar una gallina. I sabeu què? 
Doncs que mentre érem al pati va fer un ou.  I a la 
tarda tots el van observar esperant que sortís un po-
llet, però no hi havia manera que surtís El van tocar i 
van decidir trencar-lo per veure què hi havia dins. 
Només hi havia la clara i el rovell, ni rastre de pollet. 
La Bruna els va explicar que com que no hi ha galls 
amb la gallina no neixen pollets. I van pensar, què 
podem fer ara? Doncs amb pintura taronja i blanca el 
van dibuixar en un full i després entre tots van deci-
dir batre l’ou per fer una truita a la cuineta de la classe. Però resulta que el foc de la nostra cuineta no es-
calfava i sense foc la truita no es cou, per tant, no se’l van poder menjar. A casa segur que algun dia en 
menjaran.  
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Joc per treballar els dialògics a 1r de Primària 
 
Segons la concepció dialògica de l’aprenentatge, per aprendre les persones necessitem de situacions    
d’interacció. Però no només això, sinó que aquestes siguin diverses, i que el diàleg que s’estableixi ha  
d’estar basat en una relació d’igualtat i no de poder, el que significa que tots i totes tenim coneixement 
per aportar, reconeixent així, la intel·ligència cultural a totes les persones. 
Mitjançant el diàleg  transformem les relacions, el nostre entorn i el nostre propi coneixement . Per això, 
aquest mes de març, els alumnes de 1r han fet una activitat relacionant l‘àrea de llengua amb les ciènci-
es. Els nens i nenes han observat un conjunt de 5 objectes amb semblances i diferències:  un ou blanc, un 
cabdell de llana blanca, una cabeça d’alls, una bola de paper blanca i una pilota de ping-pong blanca.  A 
partir d’aquí, havien de respondre una sèrie de preguntes.  El primer bloc de preguntes era sobre           
l’observació del conjunt: Són tots iguals? Què tenen en comú? Quines diferències es poden veure? Han 
sorgit respostes com: “Tots són de color blanc i arrodo-

nits.” 
Després, va ser el torn del segon bloc de preguntes que 
partien d’un sol objecte, d’aquesta manera podien apro-
fundir  més. Les preguntes eren: Què sóc i com ho saps? 
Alguns grups han respost: “Sóc un ou de gallina perquè un 

ou d’ànec seria més gran.” “Ho sé perquè el meu avi té ga-

llines.”Com sóc per fora i com sóc per dins? De quants ma-
terials estic fet? Què era abans? Què puc ser després? 
Així doncs, el fet de treballar en grup amb aquest estil de 
preguntes, ha impulsat el diàleg, la interacció i han sorgit 
respostes molt interessants que han promogut                 
l’aprenentatge.  

L’alumnat de 4t aprèn a ballar Sardanes 
Participa en el projecte SARDATIC 
 

SardaTIC és un projecte telemàtic que té com a objectiu principal fer arribar de manera moderna i lúdica 

la Sardana i la cobla al màxim de nens i nenes en edat escolar de tot el territori de parla catalana. Aquest 

projecte ofereix la possibilitat que vàries escoles treballin conjuntament, durant dos trimestres i de forma 

telemàtica a través d'un blog, preparant l’alumnat, en el nostre cas de 4t de primària, per una ballada que 

es realitza al final del projecte en un Aplec o ballada sardanista, alhora que aprenen moltes coses sobre 

la sardana.  

El projecte no només contempla la part relativa a la dansa, sinó que té en compte també la vessant musi-

cal, històrica i cultural. Per això, hi ha una sèrie d'activitats dissenyades i que es van realitzant i penjant al 

blog que es comparteix amb les altres escoles de Caldes que hi participen, tot afavorint un treball 

col·laboratiu i en xarxa (hi podeu accedir des del bloc 

de cicle mitjà).  Així doncs, l’alumnat de 4t ha comen-

çat aquest 2n trimestre i com activitat interdisciplinà-

ria que és, dediquen algunes hores de música, educa-

ció física o informàtica a aprendre a ballar, conèixer la 

cobla, explicar el que van aprenent en el blog. Fins 

que el dia 8 de maig tindrà lloc la ballada final!. 
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Voluntaris per una estona 
L’alumnat de 3r coneix el treball del CRAM 
 
El passat 20 de febrer, l’alumnat de 3r va anar al 
CRAM (Centre de Recuperació d'Animals Marins).   
Després d'esmorzar, van visitar les instal·lacions 
del centre, on van veure tortugues que havien 
estat guarides de les diferents ferides que havien 
patit en el seu habitat.  Aquests animals no poden 
ser retornats al seu ecosistema natural perquè 
tenen lesions molt greus i no podrien sobreviure. 
Després van posar en pràctica el que haurien de fer en cas de trobar-se a la platja un animal marí ferit o 
malalt, en aquest cas un dofí. Per grups van fer diferents tasques per saber com s'havia d'actuar en 
aquests casos. 
Un altre grup va fer un estudi dels taurons i mitjançant un joc de rol van aprendre algunes accions per 
protegir aquesta espècie. Quan va acabar la visita tots estaven molt conscienciats de les mesures que cal 
prendre per protegir el medi. 

L’alumnat de 4t fan d’apicultors 
 
El divendres 6 de març, l’alumnat de 4t de 
primària va visitar la masia Can Pere a Sant 
Pere de Ribes per fer una activitat molt es-
pecial, les abelles i la mel. 
 
Així doncs, van aprendre el procés de la 
mel: com s'elabora i el seu envasament. 
Van començar amb una explicació sobre les 
característiques de les abelles. Seguida-
ment es van vestir per protegir-se de les 
abelles amb el que anomenen la careta, tot 
i que alguns nens i nenes no les tenien to-
tes. A continuació van poder visitar de prop 
el rusc on habiten milers d'exemplars sense 
por a les picades.  
L'especialista va treure les bresques plenes 
de mel i d'abelles, les van poder observar 
detingudament de prop.  
Com a activitat final van veure com etique-
taven manualment els pot plens d'aquest 
dolç aliment. 
De segur que aquests alumnes no oblidaran 
mai més com s’elabora aquest producte tan 
dolç. 
I per sort, van passejar entre les abelles i no  
els en va picar cap!! 
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Activitats d’aprenentatge-servei amb els avis de la Residència Santa Susanna 
Durant un mes i mig, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO 
acompanyarà els avis la tarda del divendres 
 
L’any passat, es va introduir una activitat APS
(d’aprenentatge-servei) en el curs de 1r d’ESO i du-
rant la celebració de Sant Josep de Calassanç. Se’n 
va fer una  valoració tan positiva que, com a escola, 
es va creure que això no podia quedar reduït a una 
activitat puntual durant el curs i es va plantejar la 
possibilitat de donar-li continuïtat. I aquest 2n tri-
mestre s’ha concretat en dos tipus d’activitats, en 
dos cursos diferents. Per una banda, l’alumnat de 1r 
d’ESO va a compartir una estona de joc amb els avis: 
cartes, dominó, parxís i tot allò que pot servir per 
passar una bona tarda. Per una altra banda, l’alumnat de 2n d’ESO va a aprendre a fer ganxet (nois i no-
ies!). L’objectiu és que amb la feina feta per tots (àvies i alumnat) s’aconsegueixi folrar algun element del 
mobiliari urbà de la plaça Catalunya (un banc, un fanal,...) D’això se n’anomena Urban Knitting! 
L’objectiu, però, ja s’ha assolit: aprenem, ensenyem, compartim! 

Memòria oral de la Guerra Civil Espanyola 
 
Els alumnes de 4t d'ESO han intentat recuperar la memòria his-
tòrica dels seus familiars. Cada alumne ha portat documents, 
objectes, records, vivències... dels seus besavis durant els anys 

de la Guerra Civil i 
els primers anys de 
postguerra. Ho han 
presentat als com-
panys i ho han con-
textualitzat: què és?, qui eren aquests familiars?, d'on eren?, 
etc. i la importància històrica. Sovint, ha calgut fer un esforç 
perquè parlessin, expliquessin, recordessin un passat que, per 
a la majoria d'ells, ha estat dolorós. 
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Taula rodona amb Jaume Clotet autor de Lliure o morts 
L’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat havia treballat el llibre  
 
El passat dilluns 15 de desembre va visitar l’escola un dels au-
tors del llibre Lliures o morts, en Jaume Clotet. L’activitat anava 
destinada a alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat que han estat tre-
ballant l’obra durant aquest primer trimestre del curs a les as-
signatures de Català i Literatura catalana. Clotet va resoldre al-

guns dubtes que els 
alumnes tenien so-
bre l’obra, com ara, com va sorgir la idea d’escriure una obra 
conjunta amb David de Montserrat (que no va poder assistir a 
la trobada i que també és autor del llibre) o com van desco-
brir el personatge principal: l’Ermengol Amill. A part de resol-
dre els dubtes que havien sorgit durant la lectura, els alumnes 
també van poder adonar-se gràcies als exemples de Clotet 
que els esdeveniments històrics marquen el futur d’un poble.  

Novament participem al Picalletres 
 

La participació al concurs de VOTV Picalletres a 
càrrec de l’alumnat de 3r d’ESO ens serveix com 
incentiu per treballar la llengua catalana d’una 
manera diferent i a més és molt engrescador per 
als nois i noies. En aquest cas sí que el més im-
portant és participar! 
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Our favorite place in the word 
Una activitat de co-avaluació  
en una classe d’anglès de Batxillerat 
 
A few days ago, the high school students started 
an activity in the English class. It consisted of mak-
ing groups of four people to write a composition 
about their favorite place in the world. First, stu-
dents brainstormed ideas about how to create 
“the perfect description of a place” and then they 
created a kind of mind map to write it. When the 
writings were completed, each group read their 
composition to another group to practice pronun-
ciation and intonation and to give them the op-
portunity to detect and correct any possible mis-
takes. Students had to print a definite version of 
the composition and handed it in to the teacher 
the following class. The teacher hung them on the 
walls of the classroom and the corridor. The stu-
dents had to choose a composition to check and 
make comments about it. After some time, they 
rotated and repeated the same action several 
times. Finally, the students had to mark the com-
position they were in front of taking into account 
all the comments made by other students.  
 
Fa uns dies, els alumnes de 1r de Batxillerat van 
començar una activitat a la classe d’anglès. Consis-
tia a fer grups de quatre persones per escriure una 
redacció sobre el seu lloc preferit en el món. Pri-
mer, van fer una pluja d’idees sobre com crear la 
descripció perfecta d’un lloc, i llavors van crear 
una espècie de mapa mental de com escriure-ho. 
Quan les redaccions van estar llestes, cada grup va 
llegir la seva redacció a un altre grup per practicar 
la pronunciació i entonació, i donar-los l’o-
tunitat de detectar i corregir possibles errades. Els 
estudiants havien d’imprimir la versió definitiva de 
la redacció i entregar-la a la professora en la clas-
se següent. La professora les va penjar a les parets 
de la classe i al passadís. Els alumnes havien d’es-
scollir una redacció, revisar-la i fer-ne comentaris. 
Després d’un temps, havien d’anar rotant i repetir 
la mateixa acció diverses vegades. Finalment, ells 
mateixos van haver de donar una nota a l’última 
redacció tenint en compte els comentaris que els 
altres estudiants havien fet.  
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Ens centrem en el reciclatge! 
Dins de les actuacions d’Escola Verda 
 

Aquest 2n trimestre, els agents verds de l’escola 
han continuat invertint esforços en aconseguir més 
i millor reciclatge per part dels companys. És per 
això que s’han repartit per totes les classes caixes 
per reciclar els envasos i el paper d’alumini. A més a 
més, s’ha fet un estudi de les coses que s’han trobat 
en les papereres de reciclatge de paper i s’ha pre-
sentat en els Bons Dies. No us ho podeu ni imagi-
nar! 

Gravació de la cançó de l’School Song Contest 
Un pas més en el projecte 
 
Com ja sabeu aquest curs l’escola torna a participar 
en el concurs School Song Contest. I, a aquestes 
alçades de curs, ja hi ha una pila de coses fetes: 
s’ha decidit la cançó, els instruments, les coreogra-
fies i faltava fer una cosa molt important: la grava-
ció de la cançó. Després de dos dies intensos ja te-
nim la feina feta! 
 
 
 
 

Alumnes de Batxillerat que ja tasten la Universitat 
En Joan Caldentey l’any passat i l’Aina Badia aquest curs 
 
Ja fa anys que des de l’escola es promouen les activitats 
de caire científic i es fomenta la participació dels nostres 
alumnes en activitats extracurriculars voluntàries. Des de 
fa 5 anys es participa en les activitats del programa ES-
COLAB que ha permès visitar centres de recerca de pri-
mer nivell com el CRG (Centre de Regulació Genòmica), 
el PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona),           
l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, el CRESA (Centre 
de Recerca de Sanitat Animal a la UAB), l’ETSEIB (Escola 
Tècnica i Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona)...entre d’altres. Tal i com ja es va informar al dar-
rer número d’aquesta revista, en Joan Caldentey, alumne de 2n de batxillerat de l’escola, ha estat fent un 
curs a l’ICIB a Tarragona durant un any. En aquest, s’ha trobat amb uns altres 20 estudiants de batxillerat 
d’altres centres de Catalunya. Tots ells van passar un procés de selecció i van ser triats d’entre més de 
150 sol·licituds. Durant les quasi 20 sessions que ha durat aquest curs en Joan ha assistit a sessions teòri-
ques, seminaris dinamitzats per alumnes de doctorat i professors, ha visitat els seus laboratoris i ha fet 
pràctiques. El dissabte 13 de desembre en Joan va acabar el seu curs i aquest gener, l’Aina Badia comen-
ça una experiència semblant a l’IRB. En aquest cas formarà part d’un altre programa, concretament BO-
JOS PER LA BIOMEDICINA. En aquest curs hi participen 24 estudiants d’arreu del territori que han passat 
un estricte procés de selecció similar al d’en Joan. Aquests alumnes que han demostrat una especial mo-
tivació pels temes científics participaran en 12 petits projectes durant tot l’any vinent, l’any 2015. Cada 
dos dissabtes aquests estudiants rebran sessions teòriques i pràctiques i aquells que vulguin podran fer 
el seu treball de recerca sota la tutela d’un investigador del mateix institut. 
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Fem Àgora 
Trobada de tot l’alumnat de 1r de Batxillerat de  
totes les Escoles Pies 
 
El cartell que pu-
blicita la 2a Tro-
bada Filosòfica 
de l'Escola Pia de 
Catalunya ha es-
tat creat per un 
alumne de 2n de 
Batxillerat de la 
nostra escola, 
l'Eusebi Roca. En 
aquesta trobada, 
els alumnes, en 
grups de treball, 
porten a terme 
una gimcana so-
bre diferents te-
mes de filosofia. 
Aquest any els 
nostres alumnes 
han anat a Terrassa. 

L’alumnat de 2n de Batxillerat visita el taller d’una 
artista calderina:  Esther Tenedor 

 
El passat divendres 19 de desembre, els alumnes 
de 2n de Batxillerat de la modalitat de Ciències So-
cials que durant aquest curs estan cursant la matè-
ria d’Història de l’art van tenir l’oportunitat de veu-
re en primera persona el taller d’una artista.  
 
La calderina Esther Tenedor els va obrir les portes 
del seu estudi per tal que poguessin veure en di-
recte com és el dia a dia d’una persona dedicada a 
l’art, quin tipus d’obres realitza i com es porten a 
terme totes les tècniques de creació pictòrica i es-
cultòrica que han anat estudiant en aquest principi 
de curs.  
 
Va ser una sortida molt interessant que els va aju-
dar a entendre com l’artista converteix les seves 
idees en obres d’art, és a dir, com neixen les mani-
festacions artístiques que tant han ajudat a la hu-
manitat a entendre les diferents etapes de la nos-
tra història. 

Tallers d’Emprenedoria per 3r i 4t d’ESO 
 
El passat 23 i 24 de febrer, tot l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO va participar en un taller d’emprenedoria 
ofert per la Diputació de Barcelona. L’activitat con-
sistia a plantejar un objectiu, que en aquest cas era 
“propostes de noves activitats pel jovent de Cal-
des”. L’alumnat es posava en grups i cadascun d’e-
lls tenia un rol: el cap, el creatiu, el de comunica-
ció,... En finalitzar, cada grup havia d’exposar la se-
va proposta al gran grup. I n’hi va haver de molt 
originals! 
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Setmana de la Solidaritat: Fem una experiència de Banc de Temps 
 

En una setmana com aquesta, en què l’objectiu és 
sembrar la llavor de la solidaritat, vàrem pensar 
que una bona experiència podria ser que els alum-
nes donessin als companys aquelles coses que sa-
ben. És per això que durant tota la setmana, i per 
parelles, els alumnes varen compartir coneixe-
ments entre iguals.  Sabien que durant 20 minuts, 
ells explicaven un coneixement o una habilitat a un 
company i després això li seria retornat. Durant 
tota la setmana es va veure de tot: compartint es-
tratègies d’escacs, introduint la tècnica de la gui-
tarra o el piano, ensenyant petites programacions 
informàtiques o un pas de hip-hop.  Tothom tenia 
alguna cosa per compartir amb un company! 
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 L’alumnat de 2n de Batxillerat visita l’ESCAC  
(Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) 
Dins del procés d’Orientació Professionalitzadora 
 
El passat 22 de gener l'alumnat de 2n de Batxillerat va poder 
gaudir d'una sortida molt especial. Van anar a visitar l'Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) on 
van poder fer dos tallers relacionats amb aquest món. Els ta-
llers que s'oferien eren molt diversos: escenografia, guió, 
vestuari, direcció, muntatge i so. L'ESCAC és un centre docent 
de caràcter privat que forma professionals de les diferents 
branques cinematogràfiques, de televisió, i audiovisuals en general. Està adscrita a la Universitat de Bar-
celona. El seu pla d'estudis està encarat a preparar l'alumnat de manera molt pràctica i útil per exercir el 
seu futur professional, incloent també els coneixements necessaris per a la comercialització de les seves 
obres.  Aquesta sortida tenia un doble objectiu: per una banda, endinsar-se en aquest món tan actual i 
interessant i, per una altra banda, és una activitat més d'orientació professional que es porta a terme dins 
del PAT de 2n de Batxillerat. 
  
 


