L’escolaINFORMA

l’agenda
Abril
23. Diada de Sant Jordi
III Marató de Lectura
Cantata de Sant Jordi
Venda de roses i llibres
25. IV Nit de Sant Jordi. Lliurament premis literaris
29. Inici de l’intercanvi amb escola alemanya. 1a
part a Caldes fins el 8 de maig
Maig
1. Festivitat del Treball
Tradicional bar de 3r d’ESO a St. Sebastià.
3. Jornada Esport Convivència a l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú (alumnat de 6è de primària)
8. Xerrada amb Cafè: “El nen / la nena davant la
separació dels pares” (Primària)
8 i 9. Prova de Competències bàsiques a 6è Prim.
17. Festa de Lliure Elecció
20. Festa Local
24. Festa-Comiat de l’alumnat de 2n de batxillerat
25. Jornada Pedagògica del professorat de l’E. Pia
de Catalunya a E. Pia Sant Antoni de Barcelona
Juny
11. Inici de l’intercanvi amb escola alemanya. 2a
part a Taunusstein fins el 19 de juny
11 al 13. Proves d’accés a la Universitat (PAU)
15. Sopar de fi de curs AMPA
21. Festa-Comiat alumnat de 4t d’ESO
21. Darrer dia d’escola

Entranyable “Sopar literari” amb Vicenç Villatoro
“Això no m’havia passat mai”. Amb aquestes paraules
descrivia en Vicenç Villatoro l’acte que
el Club de Lectors de l’escola havia organitzat.

El Club de Lectors de l'escola va organitzar el tradicional
i anual “Sopar Literari”. Aquest any el convidat era el
prestigiós periodista Vicenç Villatoro, actual president
de l'Institut Ramon Llull. El convidat ha estat, també,
director de la Corporació Catalana de Ràdio i TV, director del diari Avui i director de Promoció Cultural de la
Generalitat de Catalunya entre altres responsabilitats.
Ha escrit prop de 30 obres literàries i ha rebut premis
tan importants com el Ramon Llull o el Sant Jordi.
90 persones van compartir una magnífica presentació
realitzada per l'alumnat, que seguidament el va entrevistar, per parlar del seu llibre "Tenim un nom". En Vicenç Villatoro es va mostrar proper, pedagògic i molt
implicat en l'acte. Després de compartir el sopar i les
darreres preguntes de pares i mares, va acomiadar-se
dient que mai li havia passat una cosa com aquesta, ja
que la creativitat i l’originalitat de l’acte era especial. I
nosaltres vam ser molt feliços de compartir amb ell un
vespre cultural i literari. Alguns dels assistents van comentar que potser era un dels millors sopars literaris
que havíem organitzat.
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100% d’aprovats a les proves orals d’anglès
externes del Trinity College (GESE)

Dimecres 6 de març, un total de 45 alumnes de l'escola es van examinar de les proves orals del Trinity College que acredita un nivell
oral d'anglès. Van ser alumnes de 6è de primària, 2n d'ESO, 4t d'ESO i 2n de batxillerat. Va aprovar el 100% de l'alumnat que es va
presentar. Els nivells dels que es van examinar van ser els següents:
Nivell

Marc
Europeu

Total
presentats

Total
aprovats

1

A1

7

100 %

2

A1

9

100 %

3

A2

10

100 %

4

A2

6

100 %

5

B1

4

100 %

6

B1

5

100 %

7

B2

2

100 %

8

B2

2

100 %

TOTAL

45

100%

Trobada a l’Escola Pia de Caldes
de les Escoles Verdes del Vallès

L’Escola Pia de Caldes forma part del grup
d’Escoles Verdes de Catalunya. Es va aconseguir aquesta distinció l’any 2009 i l’any
2012 es rebia la renovació gràcies a la feina
feta.
Les escoles que formem part d’aquest
col·lectiu tenen trobades periòdiques per
intercanviar experiències, activitats que es
realitzen a l’escola, seguiment dels objectius, plans de futur, etc. La darrera reunió
es va fer a la nostra escola i va comptar
amb la presència de les escoles del Vallès
Oriental.

El nivell d’anglès que té una persona es regula d’acord amb uns
barems establerts per la Unió Europea. Us adjuntem la taula en
referència a les empreses que organitzen aquestes proves de nivell
i la nomenclatura o numeració que utilitzen perquè tingueu més
Aprofitem per recordar-vos quins són els
informació del que representen les proves que realitzem.
nostres objectius en aquest trienni:
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MARC EUROPEU
DE REFERÈNCIA

TRINITY COLLEGE

CAMBRIDGE

A1

1, 2

A2

3, 4

KET

B1

5, 6

PET

B2

7, 8, 9

FIRST

C1

10, 11

ADVANCED

C2

12

PROFICIENCY

1.- Millorar el bloc d’Escola Verda
2.- Consolidar i mantenir el grup d’agents
verds
3.-Millorar l’estalvi energètic
4.- Incloure en els Bons Dies accions mediambientals
5.- Millorar la informació mediambiental:
currículum, xerrades, campanyes
6.- Sensibilitzar l’actitud vers el reciclatge,
reducció, reaprofitament: campanyes
(embolcalls, papereres,etc)
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V Diada de la Ciència a l’escola
Una jornada d’experimentació i difusió científica que celebrem bianualment
L’any 2005 iniciàvem la 1a Diada de la Ciència, una jornada dedicada a l’experimentació científica i a la
difusió de la ciència entre l’alumnat i les famílies. Enguany hem celebrat la V edició. Durant tot el dia des
d’Infantil fins a l’ESO es van organitzar tallers de ciència. L’alumnat de batxillerat va participar com a monitors dels companys de l’ESO.
Un cop finalitzada la jornada amb l’alumnat, es van organitzar tallers pels pares i mares de l’escola on
també van assistir alguns nois i noies de batxillerat. Aquests tallers van ser dirigits per mestres de l’UB, del
Museu de la Ciència de Terrassa, per mestres de secundària i va comptar amb la col·laboració d’un pare
d’uns alumnes de l’escola. La jornada va finalitzar amb la conferència “Energia Verda per a un planeta
Blau”, a càrrec del professor Pedro Gómez-Romero que ens conscienciar de la situació energètica actual a
través d’una pedagògica i interessant xerrada.
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Bona assistència a una interessant
xerrada sobre valors
a càrrec del conferenciant Juanjo Fernández
El tema escollit va ser la formació en Valors a la família

L’alumnat celíac:
El tractament de l’alumnat amb
dietes diferenciades
al menjador escolar
L’Escola Pia de Caldes ofereix un servei de menjador
escolar elaborant el menú a les nostres cuines ubicades a cadascun dels dos edificis: a l’Avda, Fontcuberta i al carrer Bellit. Les persones que treballen en
aquest servei ofereixen un bon menjar adaptat a les
diferents necessitats de l'alumnat, sempre amb la
supervisió d’un especialista en dietètica. Hi ha casos
que mereixen una especial atenció: l’alumnat amb
al·lèrgies o celiaquia.

Dijous 7 de febrer a la sala d'actes de l'Avda. Fontcuberta
va tenir lloc la conferència Valors en Família, Família amb
Valors a càrrec d'en Juanjo Fernández, conferenciant de
la Federació d'Escoles Cristianes. Amb una bona assistència de pares, mares i personal de l'escola, el conferenciant va fer una xerrada amena, dinàmica i participativa on
va transmetre la importància de les persones adultes
com a model de valors per als nostres fills i alumnes. De
ben segur les pautes i consells aportats ens poden ajudar
en aquest camí de l'educació en valors, clau en el desenvolupament dels nens, nenes, nois i noies.

La celiaquia és una malaltia crònica intestinal, caracteritzada per la intolerància al gluten, una proteïna
que es troba al blat, la civada, l'ordi i el sègol.
L’empresa que gestiona el menjador escolar disposa d’uns aliments sense gluten per poder fer el menú per aquest alumnat. Igualment, les persones celíaques aprenen a distingir el seu menjar, a preguntar
si ho poden menjar abans de provar-ho i a rebutjar
menjar si no ho poden saber. Aquest autocontrol
que van adquirint, i que ha de ser fonamental al
llarg de la seva vida, necessita el suport i la comprensió de l’adult. L’objectiu del nostre servei de
menjador és poder atendre a tot l’alumnat sigui quina sigui la seva problemàtica alimentària.
La darrera actuació, durant la diada de Sant Josep
Calassanç, ha estat oferir a l’alumnat celíac un altre
producte en lloc de la tradicional coca amb gluten.
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Setmana de la Solidaritat
Temps per treballar un valor que ens ajuda a millorar el nostre món
Del 28 de gener a l’1 de febrer es van organitzar a l’escola un conjunt d’activitats per treballar el valor de la solidaritat. Us informem de com van anar algunes d’aquestes propostes.

Esmorzars i berenars solidaris
Com és tradició, l’alumnat i el personal de l’escola d’ESO
va organitzar els esmorzars solidaris. Cada dia un curs i el
darrer dia el professorat i el PAS van portar uns pastissos
que havien elaborat a casa. El preu de l’esmorzar era d’1€. Es van recollir 1.008 €. La novetat d’aquest curs van
ser els berenars que es van organitzar a primària, Cada
dia va ser un cicle l’encarregat i el darrer dia el personal
de l’escola. La resposta de les famílies i l’alumnat va ser
excel·lent i es van recollir 2.300 €.
Aquests diners aniran a l’escola de Sam Sam i el director
de l’escola, en Ferran Sans, ja ha estat informat i us vam
fer arribar el seu agraïment en un correu a inics del mes
de febrer. Sense la nostra col·laboració, aquesta escola
no podria oferir educació i formació a molts nois i noies
que es troben al carrer al barri de Sam Sam a Dakar.

Un flashmob organitzat
per l’alumnat de 6è de Primària
Com a cloenda de la Setmana de la Solidaritat, l’alumnat de 6è organitzà un flashmob. A través del ball
van convidar a la resta d’alumnes de l’escola a mobilitzar-se per una bona raó i van amenitzar l’últim berenar solidari. La resposta dels més petits va ser de sorpresa i van participar molt engrescats. Iniciatives com
aquestes ens reafirmen en els valors que els transmetem dia a dia.

CONTACONTES SOLIDARIS
L’alumnat del Club de lectors
representa Pere Calders
Una vegada més, els alumnes del Club de Lectors de
l’escola van organitzar una activitat per a tots els seus
companys de secundària. Aprofitant que l’any 2012 se
celebrava el centenari del naixement de l’escriptor Pere
Calders, van teatralitzar un dels seus contes. I ho van
fer d’una manera especial: no només els van llegir de
manera expressiva, sinó que a mesura que anava avançant la trama, els alumnes s’anaven movent, de tal manera que es van poder veure les accions i escenes del
conte en directe. El fil argumental era un exemple clar
de la ironia fina de Calders, sempre amb un humor intel·ligent que els va fer reflexionar sobre l’actual situació de crisi, i sobre la importància de la solidaritat en
moments com aquest.
A continuació, van fer que els seus companys escollissin
l’escena que més els havia agradat i en fessin un dibuix
amb una reflexió de la moralitat del conte.
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Participació al concurs en anglès “The Fonix”
De 5è de Primària a 2n de Batxilerat s’ha participat per tal de motivar
l’alumnat en l’aprenentatge de la llengua anglesa
El passat 2 de març els finalistes de l'Escola Pia de Caldes de la primera fase del
concurs “The Fonix” , l'Ariadna Caldentey de 5è i la Berta Molera de 6è, la Judit
Guzman de 1r d’ESO, la Fernanda Míguez de 2n d’ESO, l’Aina Badia de 3r d’ESd’ESO, el Xavi Morillas de 4t d’ESO, l’Arnau Badia de 1r de Batxillerat i la Pilar
Torrecilla de 2n de Batxillerat, van participar a la segona fase a Barcelona. Van
fer una prova d'una hora que constava de "writing", "vocabulary" i de
"reading". Tot i no haver passat a la final del concurs, va ser una experiència
enriquidora per als participants.
Aquest concurs està organitzat per l’International House i per la Fundació Catalana de l'Esplai. El concurs compta també amb el suport de la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, com a activitat organitzada en el marc d'iniciatives socials d'accions d'entorn i d'activitats vers l'excel·lència i en el del Pla d'impuls de la llengua
anglesa als centres educatius catalans.

Diada de les matemàtiques
Les etapes d’Infantil i Primària, el dia 25 de gener, celebraren la Diada de les Matemàtiques
A Infantil es varen organitzar per cursos, cadascú va treballar uns objectius segons el seu nivell.
Els nens i nenes de P3 van treballar els nombres comptant els arbres que hi ha
al pati de l’escola i les figures geomètriques planes que havien treballat primer
a l’aula. Després van fer una gimcana on hi havia una sèrie de proves que calia
buscar pel pati. Cada alumne portava un carnet i quan aconseguia la prova li
posaven un gomet. Al final del treball també van decorar el passadís.
Els de P4 sortiren pels voltants de l’escola i treballaren els nombres que hi ha
pel carrer. També varen fer una gimcana i anaven trobant pistes, després les
llegien i buscaven el que hi deia. Una vegada a l’escola, ho posaren en comú i
realitzaren tot un treball a l’aula que van exposar al passadís.
L’alumnat de P5 també sortí pels voltants de l’escola i var fer 3 circuits diferents. Al matí quan arribaren a l'escola van trobar la tortuga de la classe que els
portava unes proves d'una gimcana. Havien de buscar cossos geomètrics pel carrer. Hi havia uns alumnes que es
cuidaven de llegir la prova, d’altres de fer fotografies, d’altres d’escriure el que veien i uns altres mesuraven. Entre tots, ho varen fer tot, després a l’aula ho posaren en comú i també van fer un treball al passadís del que havien descobert.
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Tallers al museu Thermalia
Anualment l’alumnat de P3 a 6è de primària fa una visita a Thermalia
on coneix part del museu i realitza un taller termal o artístic.
Els nens i les nenes de 3r de Primària aprenen fer una màscara
Aquest any l'objectiu de la visita de l’alumnat de 3r ha estat conèixer algunes obres d'en Pablo Picasso i la seva relació amb l'escultor Manolo Hugué. Després d’observar algunes de les seves
obres i el seu significat, van descobrir que hi havia un personatge
que apareixia diverses vegades: el faune.
Enguany, l’alumnat ha fet un taller artístic: la màscara d'un faune. S’ha de dir que ha estat un taller formidable i molt sostenible.
Han utilitzat materials diversos: llavors, escorça, pinyes, pastanagues, xirivies, branques, palla, cartró , pega i pintures. Ha estat
una activitat molt creativa i divertida ja que van poder deixar
anar la imaginació i les ganes d'experimentar amb diferents materials i textures.
L’alumnat de 5è va preparar un ungüent romà
La darrera setmana del 2n trimestre, l'alumnat de 5è, com cada any, va anar al
museu Thermalia. Allà els esperava una monitora per explicar-los l'origen de
l'aigua calenta de Caldes i la seva utilització a les termes romanes durant l'Edat
Antiga.
Per un moment es van sentir com autèntics ciutadans de Roma asseguts a les
grades de la piscina contemplant les restes arquitectòniques mentre escoltaven
l'explicació de la monitora.
A continuació, varen entrar al museu on varen fer un recorregut gaudint dels
diferents detalls relacionats amb l'època treballada anteriorment a l'aula.
Finalment, van assistir a un taller on cadascú va elaborar amb oli, romaní i cera
d'abelles un ungüent semblant al que feien servir a l'Edat Antiga per guarir el
dolor o per hidratar-se.
L’alumnat va aprendre molt en aquesta visita.
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L’alumnat de 1r de Primària s’inspira en Andy Warhol per treballar l’autoretrat
Durant aquest trimestre l’alumnat de 1r ha treballat una proposta didàctica que tenia com a fil
conductor el tema de l'autoretrat.
Es començava sempre amb una pluja d'idees que s’anirien concretant en unes conclusions conjuntes a partir
de les preguntes que anaven sorgint: Què veien?
Quins elements formals hi havia? Quin creien que
era el tema? Amb quin material estava fet? A quin
any s’havia realitzat? Qui era l'autor? i altres continguts, en aquest cas, què tenien en comú, quines diferències hi havia...
Una de les activitats finals va consistir en representar-se seguint la tècnica de l’artista Andy Warhol.
L’alumnat, a partir de les seves imatges, va pintar la
seva cara amb els colors més emblemàtics d’aquest
pintor: el blau, el groc, el vermell, etc. Així doncs,
cada nen i nena va convertir-se per unes hores en
un petit Warhol realitzant quadres que podrien estar exposats als millors museus d’art contemporani.

Aprenem a tenir cura del nostre planeta
Les classes de P4 treballen sobre el Medi Ambient
Properament el curs de P4 farà una sortida a Can Coll,
al Parc Natural de Collserola. Aquesta activitat fora de
l’escola es va iniciar amb una visita de les mestres al
Parc per recollir informació. Uns dies després uns monitors de la casa van venir a l’escola a fer un taller, per
sensibilitzar-los, ensenyar-los com han de cuidar la
terra i entendre com n’és d’important aquesta tasca.
Els van deixar una maleta amb contes i activitats per
poder seguir treballant-ho.
Quan visitaran el parc es distribuiran en grups per fer
diferents tallers, tots relacionats amb la conservació
de la natura i a l’aire lliure: uns per aprendre a fer el manteniment del jardí de les papallones, altres es dedicaran a arranjar un camí, uns altres es quedaran a l’àrea de l’estada i allà faran el manteniment de la zona i
tots junts treballaran la franja de protecció, pels focs que hi pogués haver-hi a l’època seca; es tracta d’evitar
que en un futur el foc pugui arribar a les zones poblades.
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Un esmorzar ben diferent!
Els alumnes més petits de l’escola aprenen a fer l’esmorzar
Els nens i les nenes de P3, després d'anar a la granja Mas Casablanca, van investigar la procedència d'alguns dels aliments que
consumeixen. Les estones d'esmorzar a l'aula van passar a ser
estones de descobriment, de comparació i d'observació, ja que
entre ells i elles es van ensenyar el que portaven: xoriç, catalana,
formatge, pernil, mortadel·la, fuet...
Aprofitant l' interès que això despertava en els més petits, es va
fer incidència en el tema, es concretà en tres animals de granja:
porc, vaca i gallina. Cada classe es va encarregar de preparar l'esmorzar amb productes obtinguts d'un d'aquests animals. Un matí
van sortir a comprar-los. L'endemà van preparar unes taules al porxo que feien goig de veure: iogurts, formatges,
llet, pernil dolç, pernil salat, fuet, ous durs... fins i tot, van fer truites i ous ferrats en directe!

BON PROFIT!

Experimentem també en anglès
A la Diada de la Ciència un dels tallers que es va organitzar per Cicle superior va ser en anglès
En el marc de la Diada de la Ciència que es va celebrar durant
el segon trimestre es van organitzar diferents tallers. Un d'ells
es va dur a terme en anglès, ja que els nens ho havien demanat
després d'haver-ne fet un a la Diada de les Matemàtiques i que
combinava els problemes matemàtics, la lògica i la llengua estrangera. En aquesta ocasió, el taller s'anomenava "Let's build
a wastewater treatment centre " i tractava, com el seu nom
indica, de la construcció d'una depuradora casolana feta amb
materials reciclats. Primer, es va veure un vídeo explicatiu en
anglès en el qual, de manera molt gràfica, es mostrava un procés similar al que s’havia proposat. A continuació, es va comentar el vídeo i els passos a seguir. Llavors, es va repartir el material i cada nen va provar de filtrar l'aigua que havia
estat embrutada amb diferents elements: pintura plàstica, sorra o ambdues a la vegada. Els nens tallaven una ampolla de plàstic per la meitat i giraven la part del tap cap avall. Hi posaven cotó, sorra fina i pedretes i posteriorment hi abocaven l'aigua bruta. Així, cada alumne va poder observar el resultat del seu experiment i el va poder
contrastar amb el dels seus companys. L'experiència va ser molt enriquidora i els nens s'ho van passar molt bé.
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En Carles Pérez, locutor de Ràdio Flaixbac visita l’escola
L’alumnat de 6è ha pogut entrevistar aquest famós presentador
L’alumnat de 6è va gaudir de la visita d'en Carles Pérez, locutor de
Ràdio Flaixbac. Prèviament a la visita havien treballat el format i
les característiques de l'entrevista a classe. Van llegir entrevistes
de diaris, es van entrevistar entre ells i se'n van inventar unes
amb personatges importants de la història, com Leonardo da Vinci, Alexander Fleming o Laia Sanz.
Després, van buscar la biografia de Carles Pérez i van escoltar un
trosset del seu programa de ràdio. Finalment, van pensar, per
grups, unes preguntes per fer-li i les van organitzar en forma d'entrevista.
El dilluns, dia 8 d'abril, a la tarda, a la sala d'actes, es van trobar
tots els alumnes i els professors per fer l'entrevista amb el convidat. Va ser una estona molt agradable, ja que el personatge va
mostrar tota la seva professionalitat a més de la seva simpatia. Els
va inculcar sobretot l’esforç per arribar a fer el que un vol. L’aluumnat va gaudir molt de la trobada i quan va ser l'hora de plegar,
tots l’haguessin seguit escoltant. Al programa de l’endemà, en
Carles va explicar la trobada amb els nostres alumnes, dedicantlos una imitació d’en Miquel Calçada. (Mikimoto).

Visita a una fàbrica centenària
L’alumnat de 4t de Primària visità la fàbrica de Pastes Sanmartí
Aquest trimestre a 4t de primària estan treballant el tema de la nutrició i la salut, les primeres matèries i l’elalaboració d’alguns aliments. Per això varen fer una visita a la fàbrica Sanmartí que elabora tot tipus de pasta.
Aquesta fàbrica fou fundada l’any 1701 i ha anat passant de pares a fills fins als nostres dies. És la més antiga de
Catalunya i la 3a d'Espanya.
Té una característica molt remarcable i que la fa gairebé única en el seu gènere: fan la pasta amb sèmola de blat i
aigua termal. L'alumnat va poder observar com es feia la pasta, els 52 tipus que s’hi fan i van poder veure una pastera i un forn que tenen gairebé cent anys, fet que provoca que els visitants es traslladin, sense voler, a aquella
època.
Va ser una visita molt interessant i els nostres alumnes van gaudir escoltant les explicacions.

A 2n de primària ja han començat a plantar a l´hort!
Treballen coneixement del medi de forma experimental
Aquest trimestre els alumnes de 2n han començat a cultivar un petit hort
que comparteixen amb l’alumnat de 4t. Després d'haver explicat què és un
hort, què s’hi pot cultivar i conèixer amb quines eines han d’anar a plantar.
Cada nen va agafar un planter de ceba o enciam i després d'haver fet un forat amb un foradador l'anava posant a dins. També van plantar llavors de
rave i ho van regar tot. A partir d'ara faran torns per regar-lo dos o tres cops
per setmana, trauran les males herbes i l'adobaran. Faran un seguiment del
creixement de les hortalisses i apuntaran les dades en un full. Finalment colliran les hortalisses, les rentaran, tallaran i faran una amanida entre tots a la
classe i se la menjaran.
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Defensa Oral del Treballs de Recerca
Punt i final a la feina d’un any
El passat dimarts 8 de gener l’alumnat de 2n de batxillerat va lliurar la
memòria escrita del Treball de Recerca. Després d’uns dies de preparació van exposar-lo oralment davant un tribunal de professors. Això s’ha
convertit en tot un esdeveniment ja que hi assisteixen també companys, familiars i amics. És el final d’un procés que va començar el mes
de març de l’any anterior i que es va acabar amb aquesta defensa oral.
Aquest té un caràcter interdisciplinari i l’alumnat ha de demostrar el
seu grau de coneixements i de maduresa a l’hora de desenvolupar la
seva capacitat de recerca i els valors que això comporta.
Hi ha hagut temes molt diversos, alguns d’ells molt originals: la preparació d’un cotxe de sèrie a un cotxe de ral·lis, el càncer i la seva incidència anímica, el joc al pati, la producció de musicals a Catalunya o el
condicionament acústic d’un local.

Per què volen els avions?
Xerrada per a l'alumnat de 4t d'ESO de l'optativa de Física i Química
Un controlador aeri i pilot d'avions del Centre d’Estudis Superiors
d’Aviació de Reus (CESDA), els va explicar els principis de la física
que s'apliquen sobre un cos i les condicions que es necessiten perquè voli. Així doncs va comparar les forces que actuen sobre un avió
en repòs i les que actuen en un avió a l’aire. La xerrada dirigida a
l’alumnat de 4t d’ESO, va ser molt interessant i adequada al nivell
teòric de física de l’alumnat. A més, el suport en imatges i vídeos, va
ajudar molt per entendre el tema.

L’empresa a l’escola
L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat participa a una
xerrada d’economia dins del programa FemCat
El passat 6 març l’alumnat de batxillerat de la modalitat de Ciències Socials va gaudir d’una xerrada a càrrec de l’empresari
Gregori Cascante. El senyor Cascante és Llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials i ha cursat un Programa de perfeccionament per a Directors Generals a l’IESE Business School i compta amb una destacada trajectòria professional. Actualment és el Director General d’Aleph Iniciativas y Organización SA. Cascante pertany a la fundació FemCAT que pretén que Catalunya sigui un país més avançat econòmicament i
social, i ho fa amb un programa elaborat juntament amb el Departament d’Ensenyament que consisteix en realitzar
trobades entre un empresari i un grup d’alumnes. L’empresari explica la seva vivència i la seva motivació del dia a
dia i això ajuda els estudiants a tenir una visió més propera i real de l’empresa.
L’experiència va ser molt enriquidora, ja que el ponent va fer referència a diferents conceptes que ja havien treballat a la matèria d’Economia de l’Empresa, com ara la creativitat, el compromís, l’assumpció de riscos, el treball en
equip i l’esperit crític. I a més a més, va remarcar que hi ha d’haver bon ambient entre treballadors i empresaris
per poder aconseguir el fet diferencial a través de l’element humà de l’empresa. El més important és que cada persona ha de tenir una bona iniciativa i emprenedoria per poder obtenir satisfaccions, no només en l’empresa sinó
també en la seva vida personal.
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Jornada de portes obertes al Sincrotró Alba
Un dissabte en família,
pedagògic i molt interessant

El passat dissabte 15 de desembre un grup format
per alumnat de 1r de Batxillerat, pares i mares,
avis i professors van assistir a la Jornada de portes
obertes del Sincrotró Alba. Aquesta era una sortida que s’oferia voluntàriament a l’alumnat de 1r
de Batxillerat i a les seves famílies. Alba és el nom
de la font de llum de sincrotró situada a Cerdanyola del Vallès i que es posà en funcionament
aquest any 2012. En aquestes instal·lacions, mitjançant l’acceleració d’electrons, s’obté l’anomenada llum de sincrotró que permet la visualització d’estructures no visibles a l’ull humà. Podem
dir, per tant, que és com un microscopi gegant
que dóna servei, cada any, a més d’un miler
d’investigadors tant del sector públic com empresarial.
Per a les famílies va ser una experiència fantàstica
i per a l’alumnat també ja que va viure en directe
allò que s’havia explicat a classe.
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L’alumnat de 4t d’ESO descobreix el Barri del Raval
Una sortida per conèixer una altra Barcelona
Al mes de febrer, en relació amb la Setmana de la Solidaritat i organitzada des del Pla d'Acció Tutorial, l'alumnat de
4t es va desplaçar a Barcelona per assistir a una sortida
que va ser molt ben valorada per tot l'alumnat. Al matí hi
va haver dues xerrades sobre diferents projectes que l'Escola Pia de Catalunya realitza al Raval i a altres punts del
món en pro de la integració i desenvolupament de la persona per mitjà de l'educació i del treball social. Després de
les xerrades i de l'esmorzar, entre la segona part del matí i
la tarda, l'alumnat va viure en la pràctica que la diversitat
enriqueix a través de dues activitats: "Taller de llengües",
en què havien d'omplir una taula amb el significat d'una
sèrie de paraules presentades en diferents idiomes que
esbrinaven parlant amb les persones que es trobaven al
carrer, i "Descoberta del Raval", en què, guiats per una
monitora, van fer un recorregut per aquest barri de la ciutat comtal coneixent la seva història i els canvis que s'han
produït amb el pas del temps i que mostren la seva vitalitat.
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Celebració de la Pasqua a les aules
La mateixa celebració es va fer amb el professorat i el personal del
PAS de l’escola: tots som educadors
Si mirem els camps, els arbres florits ens anuncien la primavera. El sol i les
tardes més llargues ens confirmen que el bon temps s’acosta. Els alumnes
i tutors de 2n han pres de la natura aquestes imatges per fer reflexionar
alumnes i professorat sobre el sentit de la Quaresma i la Pasqua per als
cristians.
Durant la Quaresma un tronc pelat va aparèixer a totes les aules i en els
Bons Dies, els companys de 2n portaven el missatge-fulla que va anar fent
verd el seu arbre.
El divendres dia 5 d’abril totes les classes van celebrar l’activitat que tenien preparada: Una rotllana i l’arbre enmig. Música tranquil·la, una relaxació i un conte de Jorge Bucay. Després de la reflexió personal, cadascú havia d’escriure quines són aquelles coses que pot oferir als altres, quins són
els fruits que el seu arbre pot donar. Si passeu per les aules veureu els arbres ben acolorits amb les reflexions de tot l’alumnat.

Animació a la lectura,
en castellà, per a 2n d’ESO
El tema: el llibre
“El último trabajo del señor
Luna” d’en Cesar Mallorquí
El passat 4 de febrer l’alumnat de
2n d'ESO va participar en una animació lectora del llibre “El último
trabajo del señor Luna” de César Mallorquí. Aquesta
animació va constar de tres parts. A la primera part,
els alumnes van haver de demostrar que havien llegit
el llibre, a partir d'unes preguntes dirigides. En la segona part, els alumnes van recrear i viure l'ambient
de misteri que apareix en la novel·la, jugant al joc de
l'assassí. I per últim, van posar en pràctica la seva
creativitat i competència lingüística creant un petit
text
dramàtic,en grup, a partir d'una de les il·lustracions
del llibre que ells mateixos van triar.
Realment es van poder convertir, per uns instants, en
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Celebració del DENIP amb primària
L’alumnat de Batxillerat fa de mestre als més petits
El passat 30 de gener es va celebrar el DENIP (Dia Escolar
per la No Violència i la Pau) i, com cada any, els nostres
alumnes ho van commemorar dins les aules. Alumnes de
1r de Batxillerat van passar per les classes de Cicle Inicial i
Cicle Superior de Primària per explicar per què se celebra
el DENIP el dia 30 de gener i què és. Mitjançant unes presentacions, els més grans de
l’escola van explicar que, fa
65 anys, va morir Mahatma
Gandhi, precursor de la resistència pacífica i la no violència. Van ser unes hores en que
la interacció entre grans i
petits va servir perquè la
cultura de la pau fos més
viva que mai.
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L’alumnat de 2n d’ESO recorre els escenaris de la Catedral del Mar
La preparació d’aquesta ruta va ser feta per alguns d’aquests alumnes
El passat dia 22 de març l’alumnat de segon d’ESO va realitzar la sortida de
final de trimestre a la ciutat de Barcelona. La sortida va tenir tres parts ben
diferenciades. Per una banda, els alumnes van fer una visita pel barri gòtic
d’aquesta ciutat de la mà d’un professor de l’escola. Aquesta part de la
sortida tenia la voluntat de fer veure als alumnes aquells indrets dels que
han sentit a parlar durant dos trimestres mentre han estudiat l’Edat Medieval. Una segona part, preparada per la professora de Visual i Plàstica,
deixava als alumnes llibertat creativa per a que en una llibreta especial,
pintessin, escrivissin, esbossessin tot allò que els podia suggerir el barri de
la Ribera. Per acabar, els alumnes que voluntàriament s’han llegit “l’Església del mar”
d ’Ildefonso Falcones, van estar preparant,setmanes abans de la sortida, una visita
guiada per l’escenari de la novel·la centrada en la construcció de Santa Maria del
Mar. L’esforç dels guies per explicar els misteris del barri i l’atenció dels seus companys, ens fa creure que va ser una experiència extraordinària que no dubtarem a
repetir.

Viatge de fi d’estudis de 4t d’ESO
Paris mon amour
Del 16 al 22 de març l’alumnat de 4t d’ESO va realitzar el
seu viatge de final de curs a França. Un total de 76 joves
van “gastar soles de sabates” durant 5 dies, tot passant
per Futuroscope, París i Eurodisney. La primera parada va
ser al parc de Futuroscope, un parc d’atraccions basat en
les últimes tecnologies cinematogràfiques, audiovisuals i
robòtiques del futur. La segona parada va ser la ciutat de
les llums... París! Durant 3 dies van visitar els llocs més
emblemàtics: Tour Eiffel, Champs Élysées, Arc du Triumph,
Sena,... La tercera i última parada... Eurodisney! Tot un dia
gaudint de les atraccions i de la màgia del món Disney!
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2n de Batxillerat: I desprès què?
La universitat, una possible sortida
En les darreres
sessions de tutoria, els alumnes de 2n de
batxillerat han
rebut unes xerrades informatives de diverses
universitats catalanes: la Universitat de Vic,
la Universitat
Pompeu Fabra i la Universitat Abat Oliba.
Els han explicat la història de cadascuna de les universitats, el seu model d’ensenyament, els diferents graus que ofereixen, com accedir a aquests
estudis, on estan situades les facultats, en quina
posició del rànquing mundial es troben, el tipus
d’universitat (pública o privada), si les classes són o
no presencials...
A més a més, algunes d’aquestes universitats tenen
programes d’intercanvi amb altres països i es poden fer pràctiques per tal d’obtenir una experiència
en el món laboral aplicant els conceptes estudiats a
la facultat.
A part d’aquestes xerrades informatives, els alumnes van assistir a la Jornada de Portes Obertes de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Allà els van
explicar més detalladament els graus universitaris
en els quals estaven interessats i quines assignatures s’imparteixen.
Va ser una experiència molt enriquidora que va
ajudar molts d’ells a acabar de decidir-se pel seu
futur acadèmic i laboral.
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Cloenda de l’optativa de 1r d’ESO “Apugem el teló”
I com no podia ser d’una altra manera,
amb una representació per a les famílies
Els alumnes de 1r d'ESO que cursen l'optativa “Apugem el
teló” el passat 28 de gener van representar l'obra que porta el títol “Criatures”. Aquesta obra de teatre ha estat escrita pel grup Barceloní “ T de Teatre” i la representació es
va dur a terme en la sala d’actes de l' edifici del Carme.
Se’n van fer dues: una per als companys i una altra per a
les famílies.
En aquesta obra es vol reflexionar sobre tots aquells nois i
noies que tot i estar en la seva infantesa només pensen en
créixer. L'exemple que més va sorprendre va ser el d'una
noia que demanava moltes coses per reis però mai es decidia; al final de la conversa decideix demanar un estoig de
colors. Són molts els personatges que es poden veure al
llarg de l'obra. Tots ells evolucionen fins a adonar-se que ja
tindran temps de fer-se grans i que és moment de gaudir
de la seva infància.
El tema és molt adequat, perquè fomenta la reflexió entre
els alumnes. A més, l'escenificació va ser molt correcta i
creïble. Una bona manera de posar el punt i final a tot un
quadrimestre de feina!
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Campanya de sensibilització
per la qualitat de la feina
Volem de l’alumnat la feina més
ben feta
Durant el 2n trimestre, el claustre
de secundària va acordar engegar
una campanya per augmentar la qualitat de les diferents
tasques que fan els nostres alumnes. Per aquest motiu,
durant els Bon Dia es van presentar una sèrie de pòsters
sota el lema “La feina mal feta no té futur. Aquí fem la
feina ben feta” recordava aquells punts essencials per
considerar que una tasca està ben presentada. Els eslògans que es van comentar amb els alumnes anaven
acompanyats d’un material
gràfic i aquest ha quedat penjat a les aules per tal de tenirlos ben presents al llarg del
curs. Els punts sobre els qual es
va incidir van ser: la presentació de les tasques, l’ortografia,
els deures i la cal·ligrafia. Esperem que, de mica en mica, l’alumnat vagi incorporant en la
seva manera de treballar
aquests criteris.
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Treball en valors en una sortida de 3r d’ESO
A la natura, un bon lloc per un treball d’equip
L’alumnat de 3r
d’ESO, el passat
divendres 22 de
març, va realitzar una sortida
de cohesió de
grup a “La Granja”, al peu del
Montseny, concretament
a
Santa Maria de Palautordera. Després d’esmorzar i
agafar forces, els van dividir en els tres grups classe i
amb un monitor per a cadascun van treballar diferents valors com la confiança, l’autoestima, l’amistat
i el treball d’equip. A partir de diferents jocs i activitats, van poder desenvolupar tots aquests aspectes
de l’educació emocional i els valors, que tant ens
ajuda després en el treball diari a l’aula.
Al final de la jornada els alumnes van signar un compromís, tan individual com col·lectiu, i van adquirir la
responsabilitat d’assolir-los d’aquí fins a final de
curs.
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