
Josep de Calassanç

Josep de Calassanç fou un sacerdot i 
doctor en teologia nascut a Peralta de 
la Sal, a la diòcesi d’Urgell l’any 1557. 
Anà a Roma el febrer de 1592 i allà tin-
gué l’oportunitat de conèixer directa-
ment la societat romana i, sobretot, 
les condicions de desemparament en 
què vivia la gent senzilla.

El colpí particularment la multitud 
d’infants i joves que omplien els car-
rers de Roma sense possibilitats 
d’accedir a cap mena d’escola, perquè 
l’escola representava una despesa per 
a les famílies.

L’abril de 1597 visità la parròquia de 
Santa Dorotea in Trastevere i hi desco-
brí una petita escola parroquial. Va 
convèncer el rector que fes gratuïta 
l’escola i  que a més hi acollís tots els 
infants, especialment els pobres del 
barri.

Ell, personalment i amb la col·laboració 
d’alguns membres de la Confraria, 
s’encarregaria tant de l’ensenyament 
com d’allò que calgués per al funciona-
ment de l’escola.

Havia nascut l’escola per a tots, in-
spirada en un concepte clar, orgànic i 
pràctic de les necessitats a què ha de 
fer front l’educació popular. Aquesta 
fou la gran intuïció que inspirà l’obra 
calassància per elevar la cultura del 
poble, però també per difondre els 
valors cristians en la societat.

Josep de Calassanç creia en l’eficiència 
transformadora de l’escola i fou un    
enamorat de la vocació d’educador.

SANT JOSEP 
DE CALASSANÇ

PROGRAMA D’ACTIVITATS
22-29 NOVEMBRE 2017



DIMECRES 22 DIVENDRES 24 DIMARTS 28 DIMECRES 29

EDUCACIÓ
INFANTIL

CICLE INICIAL
PRIMÀRIA

CICLES MITJÀ 
I SUPERIOR
PRIMÀRIA

- Cros - Fira dinamitzada pels alumnes
  de 5è de primària

- Xocolatada

- Xocolatada
- Treball de Sant Josep de
  Calassanç, a les tutories

- Cros dinamitzat pels alumnes 
  de CAFEMN B 
- 3r: tarda de jocs, dinamitzada
  pels alumnes d’AAFE 1 tarda
- 5è i 6è: xocolatada

ESO - 3r i 4t: xocolatada 
- 3r i 4t: godspell (musical  
  sobre la vida de Jesús)
- 4t: Caminada per la Pau, a 
  Calella
- 4t: activitats de convivència    
  #aprèniconviu

- Foto de tot el Batxillerat
- Xocolatada
- 1r: xerrada “L’Escola Pia   
  avui”, a càrrec d’Eduard Pini
- 2n: xerrada “L’acció social a 
  l’Escola Pia”,  a càrrec de Joan 
  Prat

BATXILLERAT

CICLES
FORMATIUS

- AAFE 1 tarda: dinamització de
  l’activitat de multi-esport de 4t
  de primària 

DIJOUS 23 DILLUNS 27

- 1r: Cros

- 1r a 4t: fira dinamitzada pels 
  alumnes de 6è de primària 
- 4t: activitat multi-esport 
  dinamitzada pels alumnes
  d’AAFE 1 tarda
- 5è: organitza i dinamitza la  
  fira  per als alumnes  
  d’educació infantil 
- 6è: organitza i dinamitza la 
  fira per als alumnes de 1r a 4t 
  de primària

- 3r i 4t: xocolatada
- Treball de Sant Josep 
  de Calassanç, a les tutories
- 5è i 6è: olimpíades dinamit-
  zades pels alumnes d’AFFE 1 A
  

- Activitats de convivència
  #aprèniconviu: “L’àvia tortuga
  és molt sàvia”.
- Mural dels sentiments
- Foto primària “Jornada per  
  la Pau”

- 3r i 4t: activitats de convivència    
  #aprèniconviu: “Tots som una  
  porta”
- 5è i 6è: activitats de convivència  
  #aprèniconviu: “Construcció en 
  grup de torres d’espaguetis i 
  núvols”
- Mural dels sentiments
- Foto primària “Jornada per  
  la Pau”

- 1r: Metges sense Fronteres: 
  xerrada sobre la tasca d’aquesta
  institució arreu del món.
- 1r: activitats de convivència  
  #aprèniconviu
- 1r i 2n: xocolatada
- 2n: visonat de la pel·lícula 
  “The visitor”.
- 2n: activitats de convivència  
   #aprèniconviu

- 3r: visites a diferents ONG’s
- 3r: activitats de convivència    
  #aprèniconviu

- CAFEMN B: dinamització del
  cros de 3r a 6è de primària
- AAFE 1 i 2 tarda: dinamització
  de la tarda de jocs de 3r de
  primària
 

- AAFE 1 A dinamització de
  les olimpíades de 5è i 6è de
  primària 

- Xocolatada
- Activitat de convivència    
  #aprèniconviu: visionat del
  vídeo “Hermanos y enemigos”

- 1r i 2n: activitats de convivència
  #aprèniconviu (al llarg de tota la
  setmana)

  - 4t: activitat de convivència
   #aprèniconviu: taula rodona  
   sobre voluntariat i servei 
   comunitari a l’Escola Pia Sarrià
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NOM   

 
 

ETAPA ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 

DATA  
 
   

TÍTOL “X i Y” Material de l’alumne/a 

 

  
Amb tot el que estem vivint a Catalunya durant aquest mesos, quan entre els 
companys/es s’han plantejat postures diferents i s’ha produït algun conflicte: 
 
Com m’ he sentit? 
 

 
1- 
 
 
2- 
 
 
3- 
 
 

 
 Com he vist que ho vivien? 
 

 
1- 
 
 
2- 
 
 
3- 
 
 

 
 Ha afectat a nivell d'amistat? 
 

 
1- 
 
 
2- 
 
 
3- 
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Ha estat difícil el diàleg? Per què? 
 

 
1- 
 
 
2- 
 
 
3- 
 
 

 
Ha afectat al clima de l'aula? 
 

 
1- 
 
 
2- 
 
 
3- 
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Després d’haver pensat i dialogat sobre aquestes qüestions: 
 
Normes que podem establir perquè hi hagi diàleg. 
 

 
1- 
 
 
 
2- 
 
 
 
3- 
 
 
 
 

 
Buscar punts de coincidència: 
 

 
Pensem diferent però estem d'acord en... 
  
1- 
 
 
 
2- 
 
 
 
3- 
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Per acabar la reflexió: 

a) Davant de situacions com aquestes hauríem de respondre amb assertivitat. No 

seria correcte respondre de forma agressiva o passiva. 

 

Resposta assertiva: 

 Defenses el que tu penses sense vulnerar els drets dels altres. 

 Expresses directament i honesta els teus sentiments, creences i opinions. 

 Implica respecte cap a tu i cap als altres.  
 
“Ostres Joan, no estic d'acord amb algun dels plantejaments que fas, jo no els comparteixo, però els 
respecto. Ara no és un bon moment per parlar-ne perquè estic nerviós / no en tinc ganes / estic enfadat (…). 
Potser en podríem parlar amb més calma en un altre moment.”  

 
 Resposta agressiva:  

 Defenses el que penses amb l’únic objectiu de tenir la raó i guanyar. 

 No respectes ni escoltes el que diuen els altres. 
 

“Els que pensen "X" són un pallussos i no tenen un dit d'enteniment!” 

 
Resposta passiva:  

 No expresses ni dius clarament el que penses.  

 Permets que els altres decideixin per tu per evitar discussions. 
 
La teva resposta seria passiva tant si li dones la raó, encara que no coincideixi amb el teu punt de vista, com 
si l’evites amb qualsevol excusa. 

 
b) Les paraules de Raimon Pannikar ens poden ajudar a pensar: 

 
“Jo veig a través d’una finestra, i el meu veí també. Veiem el mateix paisatge, però cada 
un el veu a la seva manera i ens fixem en detalls diferents. 
 
La manera de tenir una visió més fidel del paisatge és parlar amb el veí. Escoltar el que 
ell explica que veu, i explicar-li jo el que veig. I amb aquest diàleg ens enriquim els dos. 
Ens necessitem l’un a l’altre per poder tenir una visió completa del paisatge. 
 
Escoltar a l’altre per, entre els dos i sense renunciar ningú al que ell veu, poder tenir una 
visió més completa de la realitat. 
 
Dir el que sents, dir el que creus, compartir la teva experiència i estar preparat al mateix 
temps per sentir els altres explicant-te altres històries, altres creences, altres 
experiències. I llavors... neix el diàleg. Tot un repte! 
 
Perquè ningú té el monopoli de la veritat. Perquè ningú, tot sol, pot oferir solucions.” 

 
 Extret d’un vídeo d’en Raimon Panikkar 
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DATA  
 
   

TÍTOL “X i Y” Material del professor 

 

DESCRIPCIÓ 
 

 
Una empresa pretén repartir diners entre els seus 4 departaments (dividir la classe en 4 grups i 
separar-los entre si). 
  
Per això els proposa un joc: 

- Dona a cada grup un paper amb una "X" i un altre amb una "Y". 
- La decisió d'aixecar “X” o “Y” s'ha de prendre per acord entre els membres del mateix 

departament. 
- No es pot parlar amb els altres departaments. 
- D'acord amb les votacions que es produeixin, hi haurà una TAULA DE PAGAMENTS 

(s'entreguen a cada grup o s’enganxen a la pissarra i s'explica). 
 

RESULTATS PAGAMENTS 

4 Y Tots els grups guanyen 1000 € 

3 Y 
1 X 

Els grups Y perden 
El grup X guanya 

-1000€ 
3000€ 

2 Y 
2 X 

Els grups Y perden 
Els grups X guanyen 

-2000€ 
2000€ 

1 Y 
3 X 

El grup Y perd 
Els grups X guanyen 

-3000€ 
1000€ 

4 X Tots els grups perden -1000€ 

 
Es recorda que l'objectiu del joc és que tots els departaments guanyin el màxim de diners 
possible. 

- Es dona 2 minuts perquè deliberin i surti a la pissarra un representant del departament 
(cada vegada un diferent) amb un dels dos papers (X o Y) doblegat perquè no ho vegin 
els altres grups. Quan acabin els 4 grups, ensenyaran els papers i s’ompliran els 
resultats en la següent taula (dibuixada a la pissarra). 

 

RESULTATS GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 

1- 
2- 
3- 

    

 
- Es dona 2 minuts per deliberar novament (sense que es pugui parlar entre els grups). 
- Nova votació i apuntar. 
- Dos minuts de deliberació, nova votació i apuntar. 
- En acabar la 3a votació es dona 2 minuts per parlar amb el grup, i després 2 més perquè 

es reuneixin un representant de cada grup. 
- Es torna a votar 2 cops amb la mateixa dinàmica, però aquesta vegada es multiplicaran 
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per dos els pagaments (s’anuncia aquest increment en el moment de votar per 4ª 
vegada). 

- En acabar la 5ª votació s’explica el procediment de les dues últimes (6a i 7a votació): 
Es reuniran 4 representants durant 1 minut (un de cada departament) abans que 
deliberi el grup i decideixi la seva votació. Aquesta última tanda de 2 votacions es 
multiplicaran per cinc (respecte la 1a taula). 

- En acabar les set votacions es sumaran els guanys o pèrdues de cada grup. 
 
Preguntar als participants què ha passat, per què creuen que ha passat i si té alguna relació 
amb la realitat nostra de cada dia. 
 
Recollir les opinions dels alumnes i obrir un debat entre tots, portant el tema de la similitud del 
que passa moltes vegades a la vida que, per no arribar a acords, uns guanyen i altres perden, 
en lloc de guanyar tots. 
 
Han competit o col·laborat? Han estat sincers amb els altres departaments? 
 
Possibles situacions que es donen en el joc: 
 

- La paradoxa és que hi pot haver grups que perden diners, quan el joc era per guanyar 
diners TOTS. 

- Algun dels grups va votar moltes vegades “Y”, fidels a la causa de la solidaritat i el 
cooperativisme i, gràcies a ells, altres van guanyar diners. 

- Un resultat que sol donar-se és que, fins i tot el grup que més guanya ha guanyat menys 
que el que podia haver guanyat si tots haguessin votat sempre “Y” (17.000 € per grup). 

- Si se suma el que han guanyat i perdut en global els 4 grups, serà pràcticament sempre 
infinitament menor que el que haguessin sumat entre els 4 d'haver votat tots sempre “Y” 
(68.000). Recordeu que era una empresa i repartia entre els SEUS departaments. 

 
La situació del grup que va aixecar “Y” sovint no es pot mantenir en el temps. No es pot estar 
perdent diners sempre. 
 
Això ens porta a la conclusió tràgica d'aquest joc: la recerca del màxim benefici individual 
ens porta a la màxima pèrdua grupal (exemples a la vida real: no respectar un semàfor, una 
infidelitat, no pagar impostos...). 
 
Si hi hagués alguna classe que de forma repetida han votat tots “Y” (no sol ser habitual), caldria 
felicitar-los per renunciar a majors beneficis particulars en bé dels beneficis del grup. 
 

 

MATERIAL 
 

 
Fotocopiar les fitxes que s'adjunten en un altre arxiu, cinta adhesiva, retoladors o guixos per 
apuntar a la pissarra, i vuit fulles doblegades per la meitat (dibuixar en quatre una "X" i en les 
altres quatre una "Y"). 
 
Per a la reflexió: fulls per a cada alumne/a amb les preguntes per reflexionar. 
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REFLEXIÓ 
 

  
Un cop fet el joc i comentat el que ha anat passant, l’objectiu seria que ens servís d’excusa per 
plantejar el tema de convivència que ens preocupa. Proposem plantejar-ho de la manera 
següent: 
 
Amb la dinàmica que hem fet segur que hi havia molts punts de vista diferents; qui volia les X, 
les Y... Per què hem fet aquesta activitat?  
 
Els conflictes formen part de la vida. No els podem evitar però sí que podem aprendre a 
entendre’ls i trobar formes per gestionar-los. La convivència pot ser font de conflictes però és 
també la via per transformar-los fomentant les relacions positives entre els membres del grup. 
 
Som conscients que aquests dies hi ha temes que, al parlar-ne, ens generen conflicte, ansietat, 
malestar... 
 
Ens posem racionals i pensem que en podem parlar, però moltes vegades hi ha un moment que 
ens sembla que ja en tenim prou, que ens estan envaint o provocant sentiments d'angoixa, 
tristor… Som capaços, uns i altres, de veure quan arriba aquest moment? Tenim la confiança de 
demanar a l'altre que pari o dir-li que ens està envaint i creant "mal rotllo"? O deixem que ens 
deixi anar tot el que li passa pel cap encara que ens sentim malament?  
 
Donarem a cada alumne/a el full de la dinàmica per pensar en les preguntes següents. 
Utilitzarem tècniques de treball cooperatiu. 
 
Amb tot el que estem vivint a Catalunya durant aquest mesos, quan entre els 
companys/es s’han plantejat postures diferents i s’ha produït algun conflicte: 
 
Treball cooperatiu 1-2-4: cada alumne respon individualment les preguntes en el seu full. Un cop 
respostes, es comenten amb el company del costat i s’assenyalen els punts en els quals s’ha 
coincidit. Després del 4 (cada dos), exposen el que han consensuat i consensuen de nou. 
Anotem a la pissarra els punts que sorgeixen de la posada en comú. 
 

 Com m’he sentit? 

 Com he vist que ho vivien? 

 Ha afectat a nivell d'amistat? 

 Ha estat difícil del diàleg? Per què? 

 Ha afectat al clima de l'aula? 
 
Utilitzant la mateixa tècnica de treball cooperatiu, es pensen i consensuen normes per al diàleg i 
es busquen el punts de coincidència.  
 

1. Normes que podeu establir perquè hi hagi diàleg. 
2. Buscar punts de coincidència: “Pensem diferent però estem d'acord en...” 
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Per acabar la reflexió: 
 

a) Insistir en les respostes assertives.  
Davant de situacions com aquestes hauríem de respondre amb assertivitat. No seria 
correcte respondre de forma agressiva o passiva.  

 
 Resposta assertiva: 

 Defenses el que tu penses sense vulnerar els drets dels altres. 

 Expresses directament i honesta els teus sentiments, creences i opinions. 

 Implica respecte cap a tu i cap als altres.  
 
“Ostres Joan, no estic d'acord amb algun dels plantejaments que fas, jo no els comparteixo, però els 
respecto. Ara no és un bon moment per parlar-ne perquè estic nerviós / no en tinc ganes / estic enfadat (…). 
Potser en podríem parlar amb més calma en un altre moment.”  

 
 Resposta agressiva:  

 Defenses el que penses amb l’únic objectiu de tenir la raó i guanyar. 

 No respectes ni escoltes el que diuen els altres. 
 

“Els que pensen "X" són un pallussos i no tenen un dit d'enteniment!” 

 
Resposta passiva:  

 No expresses ni dius clarament el que penses.  

 Permets que els altres decideixin per tu per evitar discussions. 
 
La teva resposta seria passiva tant si li dones la raó, encara que no coincideixi amb el teu punt de vista, com 
si l’evites amb qualsevol excusa. 

 
b) Les paraules de Raimon Pannikar ens poden ajudar a pensar: 

 
“Jo veig a través d’una finestra, i el meu veí també. Veiem el mateix paisatge, però cada un 
el veu a la seva manera i ens fixem en detalls diferents. 
 
La manera de tenir una visió més fidel del paisatge és parlar amb el veí. Escoltar el que ell 
explica que veu, i explicar-li jo el que veig. I amb aquest diàleg ens enriquim els dos. Ens 
necessitem l’un a l’altre per poder tenir una visió completa del paisatge. 
 
Escoltar a l’altre per, entre els dos i sense renunciar ningú al que ell veu, poder tenir una 
visió més completa de la realitat. 
 
Dir el que sents, dir el que creus, compartir la teva experiència i estar preparat al mateix 
temps per sentir els altres explicant-te altres històries, altres creences, altres experiències. I 
llavors... neix el diàleg. Tot un repte! 
 
Perquè ningú té el monopoli de la veritat. Perquè ningú, tot sol, pot oferir solucions.” 

 
 Extret d’un vídeo d’en Raimon Panikkar 
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