l’escolaINFORMA
Escola Pia de Catalunya presenta el projecte SUMMEM
A les reunions d’inici de curs us presentàvem un nou
projecte que vol millorar la manera de treballar a
l’aula. Dimarts 2 de febrer Escola Pia de Catalunya el
presentava en societat al CCCB de Barcelona. L’objec"u ﬁnal és l’aplicació el 2021 de l'aprenentatge interdisciplinari en tots els centres, un projecte al qual
hem posat el nom de SUMMEM. Es tracta d’un sistema pedagògic per competències que busca treballar
amb reptes reals que es troben a la vida i ho fa de
manera interdisciplinària. La inicia"va es troba en
fase de prova pilot durant aquest curs 2015-2016 en
sis centres, amb un total de 600 alumnes. Entre
aquest centres es troba l’Escola Pia de Caldes, que
està treballant a 5è de Primària per iniciar el projecte
al 3r trimestre. L'objec"u és que en 5 anys s'apliquin
i"neraris d'aprenentatge interdisciplinari en un mínim del 25% de les classes a Primària, ESO, Batxillerat
i FP, i almenys un 50% del temps a Infan"l.

Lliurament dels diplomes de la
formació de delegats de classe
Després de fer la formació de
delegats de curs que imparteix
l’en"tat Adhara, l’alumnat ha
rebut un diploma de reconeixement. Aquesta formació es
realitza anualment als delegats
i delegades de 5è de Primària,
1r i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat.
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Donació de Sang amb la col·laboració de l’escola

MARÇ-ABRIL
30 de març-7 abril. Preinscripcions curs 2016-17.
31 de març. Club de Lectura de pares i mares.
5 abril. Donació de Sang organitzada per E. Pia.
8 abril. Fem Àgora. Trobada grups 1r Batxillerat
d’EP. Catalunya a Caldes.
8 abril. Xerrada amb cafè per Infan"l i Primària
"Com explicar la mort, la separació, la por, l'alegria, la tristesa amb un conte" a càrrec d'Ascensi
Laglera.
17 abril. Aplec Pasqual.
19-27 abril. 1a fase d’intercanvi escola alemanya
a Caldes.
22 abril. Nit de Sant Jordi. XXs premis literaris.

MAIG
2 maig. Fes"u a Caldes.
8 maig. V Pedalada Solidària.

Dimarts 5 d’abril hi ha una nova donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits i per l’Escola Pia
de Caldes. L’alumnat de 3r d’ESO farà un treball previ
a l’aula d’informació i conscienciació del que signiﬁca
donar sang i la necessitat que té el país en aquest tema. L’alumnat organitzarà la publicitat i hi assis"rà
aquell dia per ajudar en l’organització de la donació.
L’ac"vitat s’inclou dins el projecte d’aprenentatgeservei. Serà entre les 4 i les 9 de la tarda a la sala noble de Can Rius.
Trobada de
“Fem Àgora” a Caldes
Divendres 8 d’abril, l’Escola
Pia de Catalunya organitza
una trobada d’alumnat de 1r
de Batxillerat al voltant de la
ﬁlosoﬁa que porta el nom de
“Fem Àgora”. Aquests alumnes es trobaran en tres seus:
Caldes, Terrassa i Mataró. La nostra escola acollirà
prop de 400 alumnes d’arreu de Catalunya que es
distribuiran per la nostra població per ﬁlosofar al voltant del tema triat.

16 maig. Fes"u a Catalunya.
17 maig. 3a Festa Lliure Elecció.
21 maig. Jornada Pedagògica de l’Escola Pia de
Catalunya a Caldes.
27 maig. Festa de comiat de 2n de Batxillerat.

JUNY
3-5 juny. Torneig Rosario Sánchez Futbol-Sala.
13-21 juny. 2a fase intercanvi escola alemanya.
17 juny. Festa de comiat de 4t ESO
18 juny. Festa ﬁ de curs AMPA.
21 juny. Darrer dia d’escola.
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L’Escola obre les portes pel curs 16-17
Visites guiades i xerrades informaves
Dissabte 27 de febrer, l’escola va obrir les portes a les famílies que volen conèixer el nostre projecte
educa"u pel curs 16-17, així que es van realitzar visites guiades, xerrades informa"ves, exposicions i tallers. Ja vam començar aquestes xerrades dimecres 23 de febrer amb una de les dues sessions informa"ves organitzades per a 1r d’ESO i van acabar amb la sessió informa"va per 1r de Batxillerat del 8 de
març. Cal destacar la bona aﬂuència de visitants, entre els quals també hi havia famílies de l’escola que
aproﬁtaven per conèixer el nou ediﬁci. Cal agrair a totes les persones que van organitzar i par"cipar en
aquestes diades la seva implicació: professorat, PAS i també a l’alumnat que va fer de guia de l’escola.
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L’Ajuntament de Barcelona lliura
la medalla d’or de la ciutat
a l’Escola Pia de Catalunya

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va lliurar el passat 16 de febrer la Medalla d’Or al
Mèrit Cívic a l’Escola Pia de Catalunya. Va
ser rebuda pel Vicari Provincial, Josep Maria
Canet, en un acte que va omplir de gom a
gom el Saló de Cent de l'Ajuntament.
La periodista Gemma Nierga va conduir un
acte on el president d'Aber"s, Salvador Alemany, i el catedrà"c de Ciència Polí"ca Joan
Subirats (ambdós exalumnes de Sant Antoni) van fer una glossa conjunta explicant les
seves vivències "al xino i a una escola que
de vegades feia de llar i que sempre era i és
cruïlla".
L’acte va acabar amb la interpretació de la
cançó "Per a la meva mestra" de Joan Manuel Serrat. Precisament la professora de
l'Escola Pia Sant Antoni Conxita Plasencia,
que la va inspirar, hi va assis"r.

Us presentem el nou projecte entorn a la cultura de llegir
que es va engegar el dijous 3 de desembre. Aquest dia es
va fer la presentació en societat del nou club de lectura
per a les famílies. Es proposaven unes trobades bimensuals, aproximadament, i d'una durada de dues hores com a
màxim, (a par"r de les 6 de la tarda) en què famílies i professorat poguessin compar"r les visions, consideracions,
experiències i reﬂexions al voltant de diverses lectures.
Aproﬁtant l'arribada del setantè aniversari del naixement
de l'escriptora Montserrat Roig, es va plantejar un inici del
“LLEGIM: club de lectura” coneixent, redescobrint i llegint
l'autora catalana. En aquesta primera trobada es va consensuar la lectura del llibre “Ramona, adéu”. El dijous 28
de gener es va fer la 2a trobada on es va parlar, debatre i
interpretar aquest llibre i alhora es va consensuar el proper: “Ronda naval sota la boira” d’en Pere Calders. Una
novel·la important, complexa, desconcertant, ambigua,
diver"da i inquietant. Aquesta lectura la farem el proper
dijous 31 de març (no és requisit indispensable haver llegit
la novel·la). Us convidem a acompanyar-nos!

Gràcies per ser la comunitat de l'Escola Pia
de Catalunya!

caldes.escolapia.cat
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En record de la Mònica Fernández i d’en Jaume Pallarolas
En pocs dies hem perdut dues persones esmades a la nostra instució
L’11 de febrer, a causa d’una greu malal"a, ens va deixar la Mònica Fernández amb tan sols 41 anys. Treballava com a mestra a Primària des del setembre del 2013 i havia estat també mestra a Escola Pia de
Sarrià prop de 12 anys. Havia estat tutora i mestra d’anglès. La Mònica era també mare de l’escola. La seva aﬁció pel periodisme l’havia portat a col·laborar molts anys a la premsa com ara el Setmanari Montbui,
el 9Nou... Era un persona propera, sempre amb un somriure a la boca i que es"mava molt la seva feina de
docent. La comunitat de l’Escola Pia de Caldes comparteix el dolor amb la família de la Mònica. Et trobarem a faltar.
El 16 de febrer ens deixava el P. Jaume Pallarolas, escolapi i
Pare Provincial de l’Escola Pia de Catalunya ﬁns al mes de
setembre. La relació amb l’Escola Pia de Caldes sempre havia estat excel·lent, sempre proper i atent amb tots nosaltres. Va ser molt present en molts moments de l’escola, però
recordariem els darrers anys amb la celebració del centenari, quan es va professar en Jordi Vilà com a escolapi a Caldes,
la primera pedra de l’ediﬁci, les seves visites a les reunions
d’obres del nou ediﬁci... En Jaume Pallarolas va morir a Los
Ángeles, on ara exercia com a Viceprovincial de la zona de
les baixes califòrnies i de Mèxic.
Descanseu en pau, no us oblidarem mai.
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L’Eva Bach ens parla de la
petjada emocional
que deixem en els nostres
ﬁlls i ﬁlles
El passat 18 de febrer, la
pedagoga, mestra i formadora Eva Bach va fer una conferència a l’escola
per explicar com es produeix la transmissió
emocional familiar, quina inﬂuència té sobre
els ﬁlls/es, com és possible afavorir que sigui
saludable, a banda de com vincular-nos d’una
manera sana i conver"r les arrels en ales per a
una bona vida i un bon futur. La xerrada va
tenir una molt bona assistència de pares, mares, professorat i amics de l’escola que van rebre consells i els van conscienciar sobre aquest
tema.

març 2016

Neurociència i Educació, interessant conferència
del geneFsta i biòleg David Bueno
Amb una nombrosa assistència a la sala d’actes de
l’escola, en David Bueno, biòleg gene"sta i expert
en el funcionament del cervell, ens va parlar sobre
com aprenem, la importància de les connexions,
els primers aprenentatges, la importància del reconeixement social en l’aprenentatge i altres idees que ens poden ajudar en la nostra tasca pedagògica com a professors i com a pares. El reconeixement de la seva feina i professionalitat va portar a l’escola força persones del poble interessades a escoltar a aquest divulgador cienVﬁc.

La XXVIII Jornada
Pedagògica de
l’Escola Pia de Catalunya
serà a Caldes
Dissabte 21 de maig, l’Escola Pia de Catalunya
celebrarà la seva jornada pedagògica anual, en
la seva XXVIII edició a Caldes. La nostra escola
acollirà prop de 650 persones convocades en
aquesta ocasió sota el tema d’Educació i Neurociència. Per a la nostra escola és un orgull acollir
la comunitat de l’Escola Pia i a les seves 20 escoles i ins"tucions forma"ves.

caldes.escolapia.cat

Per saber més del tema us aconsellem que visiteu
el seu blog: hWp://criatures.ara.cat/elcerbell/
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L’escola parFcipa al Concurs
de Lectura en Veu Alta
Aquest és el tercer any que l’escola par"cipa
en el Certamen nacional infan"l i juvenil de lectura en veu alta. És una ac"vitat més de les que
es realitzen a l'escola per mo"var l'alumnat a la
lectura.
Tot just començat el curs, ens va arribar la inscripció per par"cipar al concurs de lectura en
veu alta. Més enllà del propi concurs, aquesta
ac"vitat permet treballar a l’aula aspectes com
la respiració, l’entonació, el ritme, les pauses,
la fonè"ca, afavorir la comprensió, treballar
alguns aspectes grama"cals i ﬁns i tot, ampliar
el lèxic i el vocabulari.
Va arribar el febrer i es van presentar els alumnes voluntaris que volien passar la prova. Cadascun d’ells va rebre el text que hauria de
preparar al llarg de les següents setmanes per
llegir davant del jurat. Es van establir diversos
jurats per imitar al màxim el que es trobaran a
quarts de ﬁnal. Així, un rere l’altre van anar
entrant a l’aula, on hi havia un jurat representat per professors i pares a Primària o per professorat del Departament de llengua a Secundària. De les categories de Grumets vermells i verds, és a dir
d’alumnes de 4t, 5è i 6è, es van presentar tants alumnes que es va decidir escollir-ne quinze de cada grup
per tornar a fer una darrera fase abans d’escollir els representants de l’escola. Entraven, es presentaven i
llegien el tros que se’ls havia assignat en aquell mateix moment. La majoria estaven nerviosos però ho
van fer molt bé. Cada curs es fa més diZcil escollir els ﬁnalistes ja que l’alumnat cada vegada llegeix millor
i es prepara la prova a consciència. Felicitem els ﬁnalistes! El Cesc Busquets ens representarà a la categoria de grumets vermells, l’Oleguer MarVnez a la categoria de Grumets Verds, l’Inés Sanz al grup de corsaris i l’Albert Vives, la Júlia Girbau i la Maria Fernández ens representaran a la categoria de tropa de corsaris. A tots ells molta sort!
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ParFcipem al concurs d’anglès The Fónix
El dia 27 de febrer un grup d'alumnes de l'escola va par"cipar en el concurs d'anglès The Fónix, organitzat per Interna"onal House, Fundesplai i
el Departament d'Ensenyament. Després de passar una fase local a la
mateixa escola, es va escollir un alumne de cada curs per representarnos. A par"r de les 12 del maV es van afrontar amb il·lusió i expectació
a exercicis de vocabulari, comprensió lectora i escriptura de textos. Va
ser una hora intensa i quan es va acabar, la seva impressió general va
ser molt posi"va, i es mostraven relaxats després de la tensió per intentar fer-ho el millor possible. Aquest concurs suposa una oportunitat per
posar en pràc"ca els coneixements adquirits. Ens van representar el
Roger Fernández de 5è, el Marc Galán de 6è, el MarV Sarri de 1r d’ESO,
l’Ariadna Caldentey de 2n d’ESO, la Queralt Soley de 3r d’ESO , el Pau
Vinyals de 4t d’ESO, l’Alexandra Molist de 1r de Batx i la Judit Bracó de
2n de Batxillerat. Ara ens queda esperar al 9 d'abril per veure els resultats. Els desitgem molta sort a tos ells!
Setmana de la Solidaritat a l’escola del 25 al 29 de gener
Acvitats a tots els cursos des de P3 ﬁns a 2n de Batxillerat
Durant la Setmana de la Solidaritat, a Infan"l i Primària cada dia
es realitzava una ac"vitat diferent. Dilluns es va presentar als
alumnes un semàfor on havien de classiﬁcar diferents accions segons fossin solidàries o que provoquessin enuig. Dimarts es va
escoltar la cançó de la Dàmaris Gelabert, "Festa de la Pau" a Infan"l i a Primària el "Swing de la Pau" de Josep Montserrat.
Aquestes cançons van permetre parlar sobre la pau, l'amistat, la
convivència... Dimecres, a través d'una història sobre una nena d'Hiroshima, van fer "Grulles" de papiroﬂèxia i es
van penjar al vesVbul de l'escola. Dijous es va tornar a reprendre el lema del curs "La força del grup" per visionar un
vídeo de la Creu Roja on es pot veure com es treballa en equip davant de les diﬁcultats o desastres naturals. Divendres, com a cloenda els alumnes d'Infan"l i Cicle Inicial van sor"r al pa" a ballar la Dansa dels amics. La resta van
poder escoltar els alumnes de Batxillerat que els van venir a explicar que era el DENIP i els van poder fer algunes
preguntes.
A Secundària, a les hores de pa", es van realitzar els esmorzars solidaris, en què els diferents cursos venien pas"ssos fets per ells als companys d’altres grups. La recaptació total a ﬁnal de la setmana va ser de 1041,21 €. Diners
que es des"naran a projectes de l’Escola del Sam Sam. La tarda de dimarts, van veure una pel·lícula documental
"tulada “La promesse” que tractava la problemà"ca del tràﬁc d’immigrants. Dijous van fer un joc de rol relacionat
amb aquesta pel·lícula, en què els alumnes es feien passar per persones que havien hagut d’abandonar el seu país i
miraven de resoldre diferents situacions que plantejava la dinàmica. Divendres es va realitzar l’úl"ma acció coincidint amb el DENIP (Dia Escolar de la No violència I Pau). Tots els alumnes i professors es van reunir al pa" i es va
llegir un manifest per cadascuna de les classes en què es reclamava més empa"a amb la comunitat immigrant.
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Nova Junta a l’AMPA de l’escola
A l’Assemblea General Ordinària de pares i mares de l’Escola Pia de
Caldes del mes de desembre, va quedar cons"tuïda la nova junta
que està formada pels següents membres
Presidenta: Elisabeth Boncompte
Vicepresident: Jordi Rodríguez
Secretària: Cris"na Muñoz
Tresorera: Evelyn Serrano
Vocals: Sandra Moro, Yolanda Cañero, Jenny Maye, Núria Ambrós,
Margarita Gago, M. Rosa Camacho
“Amb molt bon gust hem acceptat aquest repte i intentarem fer-ho
el millor possible, gràcies a tots pel vostre suport i la vostra conﬁança.
Intentarem organitzar actes per a tots el gustos, edats i aﬁcions. Com sempre us recordem que la vostra
col·laboració és fonamental per poder realitzar totes aquestes acvitats i les que vindran.”
Celebració del Tastet EsporFu
El dia 6 de març es va celebrar el tastet
espor"u, on l’esport principal va ser el
pàdel. Durant la jornada, a més de fer
els par"ts amb pares i mares prèviament
inscrits, es va poder compar"r un dia
que va servir, també, per ajudar els
alumnes de 3r ESO per recaptar fons pel
seu viatge de ﬁ de curs, ja que van preparar una bo"farrada per esmorzar.
Creació del Facebook de l’AMPA.
L’AMPA ha creat una pàgina en aquesta coneguda xarxa social, on penjarà qualsevol noVcia, curset, taller, esdeveniment, que considerin que apor"n un valor afegit per a les famílies de l’escola.
A més cal recordar que el nostre Facebook serveix com a canal de Networking tal i com ja us vam informar tant en
l’assemblea com en circulars posteriors.

Tallers organitzats per l’AMPA aquest trimestre

Durant aquest trimestre s’han organitzat diferents tallers per a
pares, mares i alumnes de l’escola. Destaquem el de Nadal, per
crear objectes decora"us, el de Carnestoltes amb el disseny i
construcció de màscares, i el de ca"fes de Corpus, que s’ha realitzat en dues sessions aquesta darrera quinzena.
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SorFda al Cosmocaixa
Una acvitat gratuïta per les escoles amb disnu d'Escola Verda
El dia 2 de març l´alumnat de 1r va fer una sor"da al CosmoCaixa a
Barcelona. Allà van realitzar dos tallers:
• Què mengen els animals?
• Sor"r de l’aigua.
En el primer els van endinsar pel bosc inundat per descobrir com
vivien alguns animals, van observar que alguns vivien sota d´un
tronc, a prop de les arrels dels arbres i ﬁns i tot van veure com s’organitzava un formiguer i com menjaven els diferents "pus de peixos que hi havia.
El segon, van aprendre com la vida va aparèixer a l'aigua fa 3.800
milions d'anys, així com també que centenars de segles més tard
alguns éssers vius van començar a sor"r de l'aigua i colonitzar la
terra ferma. Es van adonar de quins van ser els moments clau en
aquest camí de l'evolució, que està estretament lligat a la lluita per
a la supervivència.
Després van fer un recorregut pel museu i van poder experimentar
amb tot el que hi havia allà.
Fou una jornada de ciència i conscienciació de la importància de
tenir cura del planeta.

Els IPAD arriben a l’escola!
Una eina que apropa alumnat més pet a la societat
A Educació Infan"l s’ha incorporat una nova eina a l’aula: els IPAD. Els IPAD van arribar a l’escola a ﬁnals del primer trimestre amb l’objec"u de reforçar alguns dels con"nguts que es treballen a l’aula d’una forma molt mo"vadora per tot l’alumnat.
Els infants s’emocionen esperant l’arribada del carro de les
tauletes a l’aula. Es formen dos grups i cada grup compta amb
el suport d’una mestra. La meitat de la classe treballa amb els
IPAD mentre que l’altra meitat treballen la psicomotricitat ﬁna
a P3, els ordinadors a P4 i els jocs matemà"cs a P5. En acabar,
s’intercanvien els grups. L’adequada u"lització didàc"ca de les
tauletes no només els permet reforçar els coneixements sinó
que també potencia la concentració, l’autonomia i la mo"vació. Això els ajuda a adquirir noves habilitats, afavoreix que els
infants s’ajudin els uns als altres i, el més important, gaudeixen en el procés d’aprenentatge!
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P4 treballa les emocions a través dels contes
L’Educació emocional un eix transversal que es treballa al llarg de tota l’escolaritat
En aquest curs treballen les emocions i
els sen"ments: l’es"mació, la ràbia, la
por, el dolor, l'alegria... Ho fan a par"r
d’un projecte i un ﬁl conductor. És el
Follet Parot i la seva maleta de contes.
El Follet arriba cada dilluns amb un conte per treballar al llarg de la setmana.
Primer, a la rotllana l’expliquen, després entre tots fan preguntes o un pe"t resum del conte i del que els ha volgut explicar. A par"r d’aquí sorgeixen
les ac"vitats per treballar l’emoció que els transmet el conte. A vegades pinten, a vegades fan petons, a vegades
fan un regal...
Aquestes ac"vitats els permeten treballar de manera individual o en pe"ts grups coopera"us. El producte ﬁnal es
penja a l’aula, el donen a un amic, el regalen als avis o als pares o el posen al passadís per decorar l’escola.

L’alumnat de 4t visita la fàbrica Jovi
La millor manera d’entendre el procés de fabricació
L'alumnat de 4t varen visitar la fàbrica Jovi a Rubí. En aquesta fàbrica es dediquen a elaborar material escolar: plas"lina, plas"colors,
témperes, motlles,... amb diferents colors i mides. Són materials
que l’alumnat u"litza en el seu dia a dia. En pe"t grup es van poder
passejar entre les enormes màquines mentre els explicaven l'elaboració d'aquests materials. Els va sorprendre la u"lització de farina per fer plas"lina i
també les muntanyes de color que
estaven emmagatzemades a punt per
donar-los forma. Es
van poder emportar
mostres de diferents
materials escolars
per u"litzar a la classe o a casa.
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Cervantes i Shakespeare
a les aules de 6è
No hi ha dubte que ambdós ens van
deixar obres immortals i, coincidint
amb els 400 anys de la seva mort, a
l’escola s’havia de fer ressò
Tot recordant que es compleixen els
400 anys de la mort dels dos escriptors universals Miguel de Cervantes
i William Shakespeare, a 6è es va
realitzar tot un treball amb l'objec"u de donar- los a conèixer.
A l'àrea de castellà, l'alumnat va fer
una recerca sobre la seva biograﬁa i
sobre la seva obra cabdal «Don Quijote de la Mancha». També es van
dur a terme comprensions lectores,
es van llegir fragments de l’obra i es
va plasmar i endreçar tota la informació al passadís, mitjançant mapes
conceptuals. També es va fer una
inves"gació sobre els personatges
més rellevants de l'obra, es van descriure i van formar part del mural.
D'altra banda, en llengua anglesa, es
va parlar de la ﬁgura de Shakespeare i es va treballar la història de “Romeo i Julieta”, una de les seves
obres més accessibles per al nostre alumnat. Es van realitzar uns pe"ts llibrets il·lustrats amb alguns
fragments que també es poden veure al vesVbul.
Els va agradar conèixer aquests grans literats, van gaudir de les ac"vitats i alguns nois i noies van manifestar el seu interès en la lectura d'aquests llibres en català, castellà o anglès.

L’alumnat de 6è estrena blog
Aquest curs l'alumnat de 6è ha creat el seu
blog, on penja les noVcies que succeeixen
tant a l'escola com a les seves classes. Són
noVcies escrites per ells mateixos, per tant
donen la seva opinió i punt de vista del que
va succeint a l'escola. Us convidem a fer-hi
una ullada.
Hi podreu
accedir des
de la pàgina
WEB de l’escola.

caldes.escolapia.cat
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Els racons a les aules de P5
Al llarg dels cinc dies els alumnes fan una estona de racons. Els dilluns escullen el racó que volen fer i al llarg de la
setmana van passant per cadascun d’ells. En acabar la setmana, ells mateixos decideixen si en volen canviar algun o
volen mantenir-los. Aquests poden ser: contes, plan"lles, tangrams, sudokus, imans, regletes, problemes, lectura i/
o escriptura. En aquestes estones de treball lliure es pretén que els alumnes aprenguin a ser autònoms i a la vegada, mentre manipulen diferents materials, que també aprenguin. A cada ru"na només poden haver 5 nens o nenes
i quan un està plen l’alumne ha d’apuntar-se a un altre. Ho marquen en una graella. D’aquesta manera ells mateixos s’adonen de quines ac"vitats han fet i quines els falta fer. De totes aquestes ru"nes n’hi ha una de ﬁxa, la de
lectura o escriptura. En aquesta hi ha la mestra i té com objec"u
treballar amb pocs alumnes i assegurar-se que tots els alumnes
van evolucionant al seu ritme, així
com ajudar als que per mo"us
madura"us van més a poc a poc
en aquest aprenentatge.
Cal dir que és una de les ac"vitats
que més agrada a l’alumnat, ja
que poden manipular i experimentar lliurement.

A 3r també uFlitzen els portàFls
Aquest trimestre, l’alumnat de 3r està fent un treball sobre els animals vertebrats. Per grups, han hagut de buscar informació sobre un animal que ells
van escollir. Per fer-ho més interessant i mo"vador, han entrat a l’aula els
portà"ls.
A cada sessió, per parelles, havien de buscar una part de la informació sobre l’animal escollit. Havien de cercar a quina classe d’animal pertany, on
viu, com respira, com es reprodueix i altres caracterís"ques o curiositats.
Per facilitar la recerca tenien algunes pàgines on trobar-la. Després havien
de fer un mural i una exposició oral .
No cal dir-vos que l’experiència
ha estat molt bona, engrescadora i interessant.
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La Força de...P3
Formar part d’un grup i sen"r que en formes part és la premissa per a una bona adaptació. Poder comptar amb
l’ajuda, amb la companyia, amb la mirada o amb el somriure...d’algú altre ens encoratja i ens dóna seguretat en allò
que fem. De què fa gust la lluna, de Michael Grejniec, és un dels primers contes que s’explica a l’aula de P3 poc després de començar el curs i que els
acompanyarà al llarg de moltes setmanes.
L’estructura repe""va i l’acumulació de personatges fa que els infants més pe"ts segueixin la història sense diﬁcultats.
És un conte que els permet fer lectures amb diferents graus d’aprofundiment. Però la que més els
ha servit per al treball del lema LA FORÇA DEL
GRUP és la que posa l’èmfasi en la importància de
la cooperació i el treball en equip per aconseguir
bons resultats: tots junts, amb una estratègia compar"da, aconsegueixen saber quin gust té la lluna.
I quina millor manera de començar que fent un
trencaclosques entre tots, quan ja sabem de què va
la història, cal anar ajuntant les parts de la imatge
que el representa i que deixaran penjada a l’aula.
Serà un referent en diferents moments i ac"vitats.
Els nens i nenes de P3 estan en una etapa egocentrista per naturalesa, però mica en mica aniran
aprenent i creient que la força del grup és possible i
que tots hi tenen alguna cosa a dir o a fer. A P3
tenen diferents maneres de treballar aquests aspectes: es desplacen per l’escola donant la mà a un
company/a, s’ajuden a relaxar fent-se massatges
els uns als altres, col·laboren per aconseguir construir una ﬁgura a par"r d’un model (treball per parelles), s’acompanyen per a anar a fer pe"ts encàrrecs, es divideixen o s’ajunten segons les preferències de cadascú ja sigui en les parades o en d’altres
ac"vitats on poden escollir què o amb qui volen
treballar, fan votacions per triar imatges que els
iden"ﬁquen com a companys/es de taula, realitzen
ac"vitats diferents per taules, se situen en diferents
espais de l’aula per poder decidir d’una manera
democrà"ca el nom més votat que els iden"ﬁcarà
com a grup classe durant tot el curs...
Aquest any ﬁns i tot s’han disfressat d’uns dels personatges del conte per Carnestoltes i han decorat el
passadís talment com si es"guessin dins de la història. I tot això ho han fet...ENTRE TOTS!

caldes.escolapia.cat

14

l’escolaINFORMA

InfanFl-Primària

març 2016

L’alumnat de 6è entrevista a Javier Hernández
L'èxit és el resultat d'un bon treball en equip
Dilluns dia 22 de febrer van rebre la visita d'un pare de
l'escola, es tracta de Javier Hernández. Actualment
treballa de ﬁsioterapeuta dins de l'equip del ciclista
Purito Rodríguez i cuida d'aquest espor"sta d'elit i del
seu benestar durant les curses.
Quan era un infant, en Jaume va començar a anar amb
bicicleta però els seus pares van insis"r què havia d'estudiar i així ho va fer. Va compaginar el ciclisme i els
estudis en diferents etapes de la seva vida. Durant un
parell d'hores, l'alumnat es va interessar per diferents
aspectes d'aquest esport i també per les caracterís"ques de la seva professió. Els va parlar de lesions, de nutrició, de les normes de l'alta compe"ció, del dopatge i les
seves conseqüències i ﬁns i tot els va comentar que en un futur potser li agradaria fer una feina més sedentària,
amb menys viatges per poder dedicar més temps a la família.
A 4t han inventat monstres!
A l'hora de PARLEM, cada nen i nena ha fet servir la imaginació creant uns éssers
fantàs"cs o terroríﬁcs. Els ulls, braços i escates han omplert l'aula durant una estona.
Una bona descripció està plena d'adjec"us, frases fetes i comparacions, així que
l'alumnat ha pensat un variat vocabulari per expressar oralment la seva creació.
Cada setmana un grup de 4 o 5 persones exposava el seu monstre davant la classe a poc a poc perquè la resta de companys l'havia de dibuixar el més ﬁdelment
possible. Així doncs, a ﬁnals de març cada alumne "ndrà un full amb tots els dibuixos que els han dictat els seus companys.
Han sor"t personatges molt imagina"us i, sobretot, diver"ts!
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“A 5è ja estem a punt!”
Després de dos trimestres de preparació, a punt per començar els ineraris
Una manera de fer possible aules inclusives, en les quals puguin aprendre junts tots els alumnes encara que siguin
molt diferents, és estructurant l'aprenentatge de forma coopera"va. DiZcilment es podrà prac"car, per tant, l'aprenentatge de les competències bàsiques, si els alumnes no tenen l'oportunitat de treballar junts, en equip, dins
de l'aula i de forma con"nuada.
En una ac"vitat coopera"va els estudiants de cada grup s'ajuden entre ells, i tenen una doble responsabilitat:
aprendre ells i contribuir a què aprenguin els seus companys. Tots han de par"cipar en l'ac"vitat equita"vament,
han de tenir l'oportunitat d'expressar el seu punt de vista i discu"r i dialogar amb el grup ﬁns arribar a un acord.
Per això el 1r i 2n trimestre s’han fet un conjunt d'actuacions per ensenyar a treballar en equip:
a) Ac"vitats encaminades a cohesionar el grup classe, preparant-lo per treballar en
grup i predisposant-lo a la cooperació.
b) Ac"vitats d'estructures cooperaFves encaminades a ensenyar a treballar en
equip.
c) Afavorir l'organització interna dels equips u"litzant els Plans d'equip, per tal que
després de cada sessió s'autoavaluïn sobre el que ha funcionat i el que poden
millorar tant individualment com el grup.
Ja es pot dir doncs, que l’alumnat de 5è està preparat per començar a aplicar els I"neraris d'aprenentatge, i de segur que aquesta nova manera de treballar ajudarà a l’alumnat a aprendre molt més bé tots els con"nguts.

caldes.escolapia.cat
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Imatges del Carnestoltes 2016
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“Make someone happy”
Es treballa la llengua anglesa i es fa feliç a algú
The 2nd of ESO students in English groups 1A and 1B had the
ini"a"ve to take part in a project called “Make someone
happy”. It consisted of leaving envelopes in diﬀerent parts
of the school, such as the laboratory, the stuﬀ room, diﬀerent classes... These envelopes contained posi"ve anonymous messages to encourage and support who read them.
The idea came from a text in the student’s book read in
class. It talked about how Hannah, a young woman living in
New York, made more than 400 people smile by leaving
anonymous leWers around the whole city. She got to create a
“chain of wri"ngs” and made that more than 10.000 people
in the whole world receive this kind of messages.
Els alumnes dels grups 1 de 2n d’ESO han volgut formar part
d’un projecte anomenat “Make someone happy” que consisteix a deixar sobres amb missatges posi"us, d’ànim i suport
anònims en diferents llocs de l’escola. Els missatges pretenen
aconseguir fer feliç a qui els llegeixi. La idea va sor"r d’una
lectura del llibre de text que explicava com la Hannah, una
noia de Nova York, va fer somriure a més de 400 persones
deixant cartes anònimes per tota la ciutat i com va aconseguir crear una cadena d’escrits amb la qual més
de 10.000 persones de tot el món van acabar rebent aquest "pus de missatges.

Novetats del Club de lectura de l’alumnat
Nous llibres i noves propostes
En primer lloc es vol comentar que s’ha incrementat el
fons de la mediateca: La tercera part de "Wonder", " Els
jocs de la fam" o "El corredor del laberint" són alguns
dels nous llibres de la mediateca de secundària. Us animem a donar-hi un cop d'ull i a fer noves propostes per
dinamitzar l'espai!
I en segon lloc, han de dir-vos que diversos alumnes de
Secundària ja són par"cipants del concurs Ficcions.cat,
que consisteix a anar publicant online capítols d'una història creada a par"r de diferents inicis de llibres ja publicats. Ficcions.cat s'allarga gairebé ﬁns a ﬁnal de curs i
permet els concursants interaccionar amb la resta de
par"cipants del projecte d'arreu de Catalunya.
Totes les redaccions es poden anar votant així que us
animem a entrar al web i votar-los!

caldes.escolapia.cat
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L’empresa s’acosta a l’escola
El gerent de KH Lloreda imparteix una classe d’economia a l’alumnat de la modalitat del social de 1r i 2n de Batxillerat
Josep Maria Lloreda, gerent de KH Lloreda, l'empresa que va llançar al mercat el famós producte de neteja KH-7, ens visita a l'escola
per explicar als alumnes d'Economia de l'empresa de 1r i 2n de
Batxillerat la seva experiència empresarial. Durant una sessió dinàmica, par"cipa"va i amb sorpreses, els alumnes van descobrir com
els aspectes estudiats a l'assignatura s'apliquen a la realitat d'una
empresa que aposta per la tecnologia, la inves"gació i el desig de
trobar solucions brillants per als clients.
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Treballs de Recerca
Posem punt i ﬁnal a un any de treball en un projecte
El passat 27 de gener, l’alumnat de 2n de Batxillerat posava el
punt i ﬁnal a un any de treball molt intens en una matèria que
representa el 10 % de la nota de currículum i que, a més a més,
es fa fora de l’horari lec"u. Un any en què s’han plantejat hipòtesis, s’ha experimentat, s’han fet entrevistes, enquestes, recerques i ﬁnalment s’ha preparat una defensa oral davant d’un tribunal on estaven convidats familiars i amics. Podem estar sa"sfets, s’ha fet molt bona
feina!

Recollint premis de Treballs de Recerca del curs anterior
El passat 23 de desembre, 4 alumnes que l’any passat feien batxillerat a la nostra escola; Anna Hernández, Mariona Clotet, Berta
Ochoa i Marta Viaplana van recollir de mans de l’alcalde Jordi Solé
els premis als seus treballs de recerca en diferents categories. Enhorabona!

caldes.escolapia.cat
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2n d’ESO al Circ!
Visiten el Fesval Internacional de Circ de Figueres
El dia 25 de febrer tots els alumnes de 2n d'ESO van anar ﬁns a Figueres
per gaudir dels espectacles dels diversos grups internacionals par"cipants al Fes"val Internacional del Circ de Figueres. La sor"da s'organitzava des de les matèries de Plàs"ca i Educació Física per tal de treballar la
ﬁgura humana i els moviments acrobà"cs. A més, cal dir que aquest esdeveniment conegut, ja, arreu del món, està organitzat per un an"c
alumne de l'Escola, el qual va explicar interioritats de l'espectacle de primera mà. Sens dubte, es tracta d'una gran experiència viscuda i diZcil
d'oblidar!

Debat ﬁlosòﬁc a 1r de Batxillerat
Naturalesa i cultura en l’ésser humà
Des de l’àrea de ﬁlosoﬁa s’ha estat treballant el debat. Entenent que la llibertat de pensament i d’opinió
és una de les bases de la societat democrà"ca, el debat, lluny de produir tensions en l’enfrontar opinions
diverses, afavoreix l’aprenentatge i l’aportació de l’individu a la societat i a l’inrevés. L’alumnat es va repar"r en grups de treball i va escollir un subtema. A cada
grup hi havia 3 experts i 3 assistents. I tenien molt clar
els objec"us a assolir: crear un discurs coherent, deﬁnir unes línies argumentals independents de les creences o posicionaments personals, demostrar la competència comunica"va i documentar-se sobre la temà"ca. I tots els grups ho van assolir!
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Un Carnestoltes molt especial: per sorpresa i amb els avis de la Residència
Dins del projecte d’aprenentatge-servei de l’alumnat de 1r d’ESO
El dilluns 1 de febrer, quan els alumnes de 1r d’ESO A van arribar a la residència, es van trobar amb una
sorpresa: una capsa de bombons i caramels que quan hi posaven la mà, els atrapava a ells... El fet és que
hi havia una mà innocent a sota de la taula. Després d'aquest inici tan diver"t es van posar a treballar la
sessió que tenien preparada. Concretament es van treballar dos conceptes musicals, el pizzicato i
el legato amb els avis a través de l'audició i la rítmica corporal. En acabar, els nostres alumnes, es van incorporar al grup d'animació en una rua de Carnestoltes molt especial. Quina tarda d'emocions!

Una altra actuació dels Agents Verds: plantes remeieres a Secundària
La nostra escola aposta per la sostenibilitat del medi i també per
aproﬁtar al màxim les possibilitats que l’entorn ens ofereix. És
per això que s’ha aproﬁtat un dels espais del pa" de Secundària
per fer un pe"t jardí de plantes remeieres. Alguns alumnes voluntaris de 4t van ajudar a plantar farigola, romaní, espígol i la
planta del curri. Posteriorment es va fer la retolació per tal de
poder-les iden"ﬁcar.

caldes.escolapia.cat
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El Batxillerat surt a fora
Sordes que s’han fet aquest 2n trimestre per viure el què s’ha treballat a
l’aula
El passat divendres 26 de febrer els alumnes de Batxillerat van fer una sor"da adaptada a la seva especialitat. Entre les diferents ac"vitats que es van
fer, els de 1r de Batxillerat de Ciències Socials van realitzar una ruta literària
per la Barcelona Medieval. Els de 2n de Ciènces Socials van fer una ruta
d’Art, també per Barcelona, en què van poder visitar alguns dels llocs més
emblemà"cs de la ciutat. Els alumnes de la modalitat Tecnològica van visitar el Museu de la Ciència de Terrassa on van poder fer un taller relacionat
amb el so. Finalment, l’alumnat que cursa la modalitat de Ciències de la Salut van visitar l’Hospital de Mollet.

De TV3 a Catalunya Ràdio amb el Tram Baix
L’alumnat de 3r d’ESO ulitza per primera vegada el tramvia
La setmana de l’11 al 15 de gener l'alumnat de 3r d'ESO va visitar els estudis de TV3 i de Catalunya Ràdio. L'objec"u de l'ac"vitat era conèixer in situ el funcionament d'aquests mitjans de
comunicació, con"ngut que forma part del currículum d'aquest
curs. Durant la visita es va fer un recorregut pels diversos departaments que permeten l'emissió de programes: platós, maquillatge i perruqueria, sastreria, decorats, mitjans tècnics... Des dels estudis de Sant Joan Despí, van agafar el tramvia ﬁns als estudis de Catalunya Ràdio. Durant el viatge, es fa una explicació del funcionament del mitjà de transport. Un cop arribats a la
ràdio, es fa un recorregut pels estudis de gravació i van assis"r com a públic en directe a un programa.
Una experiència fantàs"ca!
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Webs al punt.cat
Alumnes de l’ESO parcipen a aquest concurs de
la fundació .CAT

Alguns alumnes de l’ESO han par"cipat aquest
any a la 6a edició del Websalpunt.cat, un concurs on joves d’arreu dels territoris de parla catalana publiquen webs en català. A la nostra escola, grups d’alumnes de 1r a 3r d’ESO
(barrejats) han fet quatre pàgines web: Tot En"tats, Els Ganduls, Curiositats Curioses i Anem de
festa.
Aquest alumnat s’ha trobat cada dilluns a primera hora i el dia 7 de març les van acabar. Ara
els tocarà passar per la selecció del jurat i el dia
23 en sabrem si alguna de les pàgines ha estat
classiﬁcada. Molta sort a tots!
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Improvisació a la Residència Santa Susanna
L’alumnat de 4t d’ESO ﬁnalitzen les sessions de musicoteràpia

L’alumnat de 4t d’ESO ha ﬁnalitzat les sessions de musicoteràpia a la Residència fent una improvisació rítmica amb instruments de percussió i treballant la pulsació amb unes pilotes molt emo"ves. Han posat el
punt i ﬁnal a tot un trimestre de convivència amb els
avis. Vosaltres, avis, sí que sou meravellosos, gràcies
per fer-nos créixer! Us trobarem a faltar!

