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El valor de 
les petites coses

Tot just havia acabat el seu grau en Dret. Encara 
conservava aquella mirada innocent dels qui no et 
qüestionen a priori. Havia estudiat aquell grau com a 
resultat d´una barreja entre vocació i tradició fami-
liar. Ara jeia a la terrassa de la seva casa d´estiueig. 
Unes vistes increïbles al mar, les gavines ballant da-
munt les roques i un sol enlluernador. 

No feia ni cinc minuts que s´havia atrevit a escriu-
re a aquella noia amb la que havien compartit tants 
apunts, tants exàmens i tanta complicitat. “Avui, 
quan he vist el mar, m´he recordat de tu“, li havia 
dit.  Sense resposta. Es relaxà i es posà a pensar.

Tenia molt frescos aquells axiomes jurídics que tan-
ta gràcia li feien i que entre tots els companys inter-
pretaven com més els venia de gust. “Quien puede lo 
más, puede lo menos”, esperaven no haver d´ama-
gar cap titulació per assolir un lloc de treball. “Solve 
et repete”, primer paga i després reclama; com si 
després t´ho anessin a tornar!
 
Enmig d´aquests pensaments, es va començar a 
enfrontar amb la seva realitat. Potser hauria de 
defensar causes injustes, potser fins i tot hauria-
de treballar amb lleis que ell creia arbitràries. Feia 
temps que subscrivia la teoria de què la justícia 
no és d´aquest món. Estava convençut de què la 
justícia havia de perseguir a la veritat, encara que 
quan l´enxampés, aquesta ja hagués fugit,  fora  
del procés, a l´estil  “Testimoni de càrrec” de Billy 
Wilder.

Des de la seva joventut, s´havia adonat que li 
molestava enormement la previsibilitat dels adults 
movent-se envers uns ideals tancats a la resta de 
parers. Sempre anant a escoltar el que volen sentir 
o a aquell que millor parla. O ho veuen blanc o ho 
veuen negre. I després van de moderns i open 
minded. Tampoc volia menystenir, però, tot el que 
es disposava a heretar del món adult. Va pensar 
que, sens dubte, el preuat llistat de drets humans 
no s´havia consensuat en un sol dia. Segurament, 
darrere quedaven molts anys d´esforç i treball.
 
Llavors es va adonar que potser els seus pensa-
ments pecaven de la immediatesa de la gent jove, 
acostumada a tenir-ho tot i tenir-ho al moment. 
Potser ell podria aportar el seu granet de sorra, 
potser podria demanar als altres que també 
aportessin els seus. Tampoc podia pretendre aixecar 
el castell tot sol i passar de pantalla.

Obrí una cervesa i recordà un anunci que just 
parlava del valor de les petites coses… De sobte, un 
missatge. Aquella noia havia respost. “Per això avui 
el mar tenia el color dels teus ulls”.

Ara ho tenia clar, baixaria a la platja i seguiria 
endavant.

Que passeu molt bon estiu!

Inma Coronas
Presidenta de l’AMPA
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EDITORIAL

“Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de 
pregar que el camí sigui llarg, ple d’aventures, 
ple de coneixença. [...] Has d’arribar-hi, és el teu 
destí. Però no forcis gens la travessia. És preferi-
ble que duri molts anys i que ja siguis vell quan 
fondegis a l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat 
fent el camí, sense esperar que t’hagi de dar 
riqueses Ítaca. Ítaca t’ha donat el bell viatge. 
Sense ella no hauries pas sortit a fer-lo. Res 
més no té que et pugui ja donar.”
Extracte del poema Ítaca de l’escriptor grec Kostatin 
Kavafis 

Des de petit m’ha apassionat la mitologia 
grega. Recordo que d’adolescent vaig llegir 
l’Odissea (en grec ΟΔΥΣΣΕΙΑ), el segon dels 
gran poemes èpics grecs atribuïts a Homer. 
En un primer moment, em van embadalir les 
aventures de l'heroi grec Odisseu (altrament 
anomenat Ulisses) des que va partir de la 
conquerida Troia fins tornar a casa seva a l’illa 
d’Ítaca. Anys més tard, l’experiència de la vida em 
va desvetllar el seu veritable significat: descobrir 
que cap història ens ensenya millor que s’aprèn 
fent camí, durant el trajecte, no únicament a 
l’arribada. 

Tant és així que a l’imaginari popular la paraula 
"odissea" ha passat a significar "viatge ple 
d'aventures" en la llengua comuna.

Al llarg del meu recorregut escolapi, he tingut 
l’oportunitat de treballar i conèixer a fons escoles 
d'entorns diversos, amb diferent oferta educativa, 
diversitat d’alumnat, famílies, necessitats o vàlues. 
Ha estat un tresor que m’ha plantejat reptes 
enriquidors com a persona i educador.

El viatge cap a la meva Ítaca em va portar el 
passat setembre a Sarrià, una gran escola (no 
només una “escola gran”), on descobreixo 
com, amb serenor i professionalitat, cadascuna 
de les 2200 persones que cada dia hi 
convivim pot gaudir de la seva dosi de 
protagonisme. He descobert com una escola 
pot semblar exclusiva des de fora, i ser per dins 

enormement inclusiva per entendre i atendre la 
diversitat; per ajudar a cadascun dels nostres 
alumnes a créixer i aprendre.

El nostre heroi Ulisses destacava en valentia i, 
sobretot, pel seu mític enginy i intel·ligència que 
li va permetre superar els obstacles que li van 
presentar el ciclop Polifem, la nimfa Calipso o les 
sirenes. A l’escola potenciem les intel·ligències 
múltiples dels nostres alumnes amb projectes 
singulars de matemàtiques o de robòtica, experi-
mentem per aprendre ciències, aprenem a escriure 
(i, a més, a fer-ho bé), gaudim del gust per la lectura, 
etc. M’ha encisat sentir cantar els nostres alumnes 
de la Primària Musical al Palau de la Música i també 
m’han entusiasmat els seus treballs artístics de 
pintura i escultura presentats a la Mostra d’Art 
de l’Escola Pia de Catalunya.

No sabem ben bé l’itinerari d’Ulisses al llarg dels 
10 anys de viatge, però sí que va demostrar en 
moltes ocasions una actitud positiva i habilitats 
per motivar i encoratjar els seus companys al 
endinsar-se en terres inhòspites amb llengües 
diferents. És per això que potenciem una escola 
multilingüe per aprendre altres llengües, i amb 
programes internacionals per practicar-les; 
perquè només posant en pràctica allò que aprens, 
ho perfecciones i arribes a l’excel·lència. I som 
una escola cristiana que conrea la riquesa inte-
rior i proposa un munt d’experiències per poten-
ciar actituds i valors, i créixer com a persones 
autèntiques i actives, per ajudar els alumnes en 
el seu viatge i canviar el seu entorn. 

Ara arriba l’estiu i és moment de carregar el 
vaixell amb tot els estris que necessiteu per 
continuar el camí cap a la VOSTRA ÍTACA. Trieu 
els companys i companyes de viatge i planifiqueu 
la vostra Odissea, però amb marge per improvi-
sar i perdre-us de tant en tant, simplement pel 
gaudi de posar-vos a prova. Demostreu el que 
heu après en un any i gaudiu dia a dia del viat-
ge, sense córrer, gaudint del paisatge i recollint 
cada vivència que us hagi impactat al quadern de 
bitàcola, per compartir-ho a la tornada.   

La teva Ítaca
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“Sempre tingues al cor la idea d’Ítaca. Que 
siguin moltes les matinades d’estiu que, amb quina 
delectança, amb quina joia! entraràs en un port que 
els teus ulls ignoraven.”

Bona singladura!

Jose Martín
Director gerent
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EDITORIAL

Insensats, emprenedors, 
creatius

Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’adolescència 
acaba entre els 19 i els 20 anys. També hi ha qui diu que 
als 40 es viu una segona adolescència. Segons vaig llegir 
fa uns quants anys a La Contra de la Vanguardia, Shakes-
peare va dir que “entre els 12 i els 23 anys no fem res més 
que pugnar contra els adults i prenyar-nos”. 

Se suposa que parlava de l’adolescència. La cita la feia una 
doctora que s’ha dedicat a estudiar les bases neurològiques 
i bioquímiques del cervell humà. Ella utilitzava aquesta frase 
de Shakespeare per contextualitzar el comportament dels 
adolescents des de l’òptica de la neurociència. Sembla ser 
que aquest impuls que caracteritza els adolescents (això que 
fa que diguin el que no han de dir, que contestin malament…) 
no és res més que la lluita entre la matèria blanca i la ma-
tèria gris. Pel que explicava la doctora Iroise Dumontheil, 
la maduració de la matèria blanca finalitza cap als 18 anys, 
mentre que la matèria gris no acaba de madurar fins els 25. 
Mentre dura aquest procés sembla que la matèria blanca 
està hiperexcitada i la matèria gris no està preparada encara 
per frenar els impulsos ni moderar les emocions. 

Lluny de veure aquesta etapa com un problema (per la ma-
joria de pares i professors aquesta impulsivitat sol ser més 
font de problemes que d’alegries), ella li adjudica la cau-
sa de la supervivència de l’espècie humana. Diu que sen-
se aquest cervell “insensat” (així és com ella l’anomena) 
potser ens haguéssim extingit. Aquesta insensatesa, diu, 
és el que va portar a l’adolescent primitiu a caçar, buscar 
parella i a progressar. 

Després de llegir aquesta entrevista, vaig sentir la debi-
litat de desitjar una bona dosi d’aquesta insensatesa als 
nostres alumnes per tal de garantir el progrés de la nostra 
espècie. Però la veritat és que després de tants anys inten-
tant reprimir la seva impulsivitat, demanant-los reflexió, 
prudència i responsabilitat, de cop i volta fer un elogi de la 
insensatesa em sembla poc oportú, i he decidit canviar la 
paraula, però no el missatge. 

Parlaré ara, doncs, d’emprenedoria, que em sembla una 
actitud políticament més correcta, ja que no té tantes con-
notacions negatives però comparteix molts aspectes amb 
la insensatesa.

Un emprenedor ha de tenir talent, passió i no ha de témer 
el risc. Un emprenedor no cal que sigui un geni. Un empre-
nedor és aquell que vol fer les coses d’una manera diferent 
a com s’han fet sempre, que creu en allò que vol fer i que 
s’arrisca. On els altres hi veuen problemes ell hi veu una 
oportunitat. L’emprenedor veu el que tots veuen, pensa el 
que poca gent pensa i fa el que no fa ningú. Els éssers hu-
mans, almenys els que som sensats, tendim a fugir de la 
inseguretat i ens sentim més còmodes amb les certeses; 
i com més grans ens fem, menys volem arriscar. Segura-
ment per això sempre es parla dels “joves emprenedors” i 
també, com no, dels “joves insensats”. 

A l’escola, tradicionalment, s’ha penalitzat que un alum-
ne vulgui fer les coses d’una manera diferent a com s’han 
fet sempre, tal com faria un emprenedor (o un insensat). 
Per contra, s’ha premiat l’alumne assenyat. La creativitat, 
la improvisació, la genialitat… no han estat, precisament, 
ni treballades ni respectades en l’entorn escolar. Aquesta 
ha estat, probablement, una de les principals causes de la 
desmotivació de molts dels nois i noies que han  trobat una 
quantitat incommensurable de cants de sirena que els han 
allunyat de la vida escolar perquè els han seduït molt més 
que allò que els “ensenyàvem” a les aules.

Si no transformem les escoles en seus d’emprenedors, de 
persones creatives, d’insensats que segueixen els seus im-
pulsos, que formulen noves propostes i que ofereixen solu-
cions diferents als problemes dels quals la majoria només 
veiem una única sortida, estarem perdent el talent dels nos-
tres alumnes i comprometent el futur de la nostra societat.

Ja fa uns quants anys, Piaget afirmava que “l’objectiu prin-
cipal de l’educació a les escoles hauria de ser la creació 
d’homes i dones que siguin capaços de fer coses noves, i 
no de repetir el que altres generacions han fet”, i durant 
molts anys no li hem fet cas.

Ara sí, l’escola està canviant i ja no hi ha marxa enrere. 
Tenim els objectius clars, les finalitats definides i el mèto-
de adequat. Tenim ara, amb el projecte SUMMEM, la gran 
oportunitat i el gran repte de canviar el paradigma.

Gemma Ferrer

Directora pedagògica
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Viatge a les Califòrnies

A finals de febrer, un grup d'educadors i educadores 
de l'Escola Pia de Catalunya van visitar la vice-pro-
víncia escolàpia de Les Califòrnies per conèixer de 
primera mà la tasca que realitzen els escolapis per 
aquelles terres. Van visitar els projectes i comuni-
tats de Mexicali, Ensenada, Tijuana, Calèxico i Los 
Ángeles durant uns 10 dies.

Compartim amb vosaltres les reflexions del José 
Martin, director gerent de l’Escola, i la Josefina Jou, 
responsable de Pastoral.

  El retorn a l’essència. Jose Martín 

  Un viatge de només set dies però amb una gran 
càrrega emocional, el sentiment d’estar contínua-
ment rebent i aprenent, i l’oportunitat de tastar, de 
forma molt concentrada, l’essència calassància.

  Encara em sorprèn amb quina facilitat la gent 
d’allà obre el seu cor i comparteix vida autèntica. 
Sota la mirada dels que vivim al mal anomenat 

primer món, em plantejo si no som nosaltres els 
qui anem tres passes enrere. Ens porten avantat-
ge en autonomia, i els propis alumnes, nens i ne-
nes de 9 i 10 anys, esdevenen veritables mestres 
dels seus companys i companyes més petits. Això 
que es respira d’una forma tan senzilla com potent 
a les Escuelitas de Tareas de Mexicali i Tijuana, a 
Catalunya en diem “aprenentatge entre iguals”, 
que és la base de l’educació emocional i del 
SUMMEM. 

  Tot plegat és un projecte que aporta als infants 
autonomia, responsabilitat, capacitat crítica i un 
compromís profund amb la seva comunitat; i els 
permet somiar, i en molts casos fer realitat, un 
futur millor que els tregui del cercle de pobresa i 
violència on es troben.

  Hem volgut recollir algunes de les frases o senti-
ments viscuts amb els nostres germans i germa-
nes mexicans. Penso que són el millor testimoni 
de la nostra vivència i que demostren la potencia-
litat d’un agermanament que exemplifica l’esperit 
del passat Congrés Mundial Escolapi, per fer re-
alitat el contacte entre països, crear xarxa entre 
realitats escolàpies i aprendre JUNTS.

  Són frases recollides de pares, mares, tíos, tías, 
coordinadors, nens i nenes amb els que vam com-
partir moments molt especials. Gràcies a tots i 
totes, i també als companys i companyes de viat-
ge, amb els que hem creat un vincle molt especial 
pels moments viscuts.

  “Regañar a unos padres porque los queremos Y 
NOS IMPORTAN SUS HIJOS.” 

  “Apreciar una camiseta porque me reconoce como 
maestrillo.” 

  “Entrar en nuestro Instituto José de Calasanz sin-
tiendo seguridad y cariño, donde en la periferia 
mataron a un exalumno del Cachiverano.” 

  “Sentir el SUMMEM en las actividades de las 
escuelas de tareas donde prima la cooperación 
sencilla y profunda.” 
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  “Visualizar la simbiosis entre la formación no for-
mal y la formal.” 

  “La importancia de divertirnos haciendo lo que ha-
cemos. Buscar la diversión de los niños y cuidar la 
diversión de los educadores.” 

  “El trabajo para potenciar la autonomia y confian-
za en chavales donde en la calle se les machaca la 
autoestima.” 

  “El valor real que los padres reconocen de la edu-
cación en valores que en las Escuelas Pías se les 
ofrece.” 

  “La importancia del proyecto compartido en cual-
quier parte del mundo. La potencia de involucrar-
nos juntos para mejorar la escuela.” 

  “La preocupación compartida de las madres de 
Mexicali por la continuidad de sus hijos en la se-
cundaria, no queremos perder a nuestros hijos en 
la delincuencia.” 

  “El desgaste emocional del maestro, pero vivido 
con alegría por el vínculo que se establece con el 
alumno.” 

  “Las escuelitas de tareas son un ejemplo de trans-
formación del mundo, de su mundo, porque ayuda 
a mejorarlo.”

 
  “Reconocer con becas el compromiso e implica-

ción de los voluntarios con el proyecto.” 

  “Dar un abrazo emotivo a una persona que acabas 
de conocer y que ya empiezas a estimar.” 

  “Recibir la confirmación de deducción para las 
empresas y poder acceder a más captación de 
fondos, justamente en el segundo aniversario de 
la muerte del P. Jaume Pallarolas.” 

  “Las estructuras administrativas no están pensa-
das para los pobres.”

 
  “Encontrar a 4 niños abandonados y, sin dudarlo, 

ayudarlos. Sin entonces imaginarlo, serían la se-
milla de 3 hogares de acogida que hoy ayudan a 14 
chavales de 3 a 12 años de edad.” 

  “Con estos niños abandonados he bajado al infier-
no, pero muchas veces más he subido al cielo.” 

“Somos la escuelita más chingona. TIJUANA”. 

Tot això i més és l’enorme projecte de Las 
Californias.

 

Empoderar, confi ar, esperar. Josefina Jou 
  
  Hi ha una paraula que, encara que no sona molt 

bé, és la que millor definiria el que us vull explicar: 
EMPODERAR.

  He vist dones, nens i joves, al quals se’ls dona eines 
perquè la seva veu es faci sentir, se’ls fa conscients 
de la seva dignitat, del seu valor, se’ls fa confiança, 
se’ls dona responsabilitat, se’ls fa sentir part im-
portant del projecte escolapi; en definitiva, es creu 
en ells i elles. I ells i elles ho accepten, s’ho creuen 
i posen a disposició de la comunitat el seu temps, 
la seva vàlua; això els fa avançar constantment, els 
dona força per créixer i transformar el seu entorn.

  Dones, nens i nenes, i joves que són maestritos i 
maestritas, tíos i tías, coordinadors d’escuelitas, 
responsables de Cachiveranos, Veranos Felicices, 
catequistes, membres d’associacions...

  Escoltar-los ha estat una font d’inspiració i espe-
rança. Canviar el món, malgrat tot, és possible. 
Voldria aprendre a confiar, a creure, a acceptar i 
donar a l’altre tota la seva dignitat.

  Gràcies a tots els que treballeu a les nostres 
Califòrnies pel vostre testimoni i la vostra manera 
de fer; n’hem d’aprendre molt. Moltes gràcies per 
tots els apapachitos i benediccions que hem rebut 
aquests dies, un do que ha d’anar donant fruits. 
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El Camí de Calassanç: 

rere les passes del fundador

EDUARD PINI

“El Camí ens permet conèixer i reconèixer qui som, 
des de les nostres arrels.”

SALVADOR TORNÉ

“Sempre que fas un camí aprens moltes coses de tu 
mateix i dels paratges que travesses.”

El Camí de Calassanç és un recorregut que uneix 
els diferents indrets on va viure mossèn Josep 
Calassanç abans de la seva anada a Roma, on va 
crear l’Escola Pia. L’itinerari comença en terres de 
la Franja, a Peralta de la Sal. Segueix per Estadi-
lla, Barbastre, Montsó, Lleida i Balaguer. Aquesta 
primera part es titula «Aprendre fa créixer» perquè 
passa pels llocs on Calassanç va viure de petit, ado-
lescent i jove. Des d’on va néixer (Peralta de la Sal), 
on va fer els primers estudis (Estadilla), on va anar a 
la Universitat (Lleida) i on es va convertir en clergue 
(Balaguer).

El segon bloc del Camí s’anomena «Assumir res-
ponsabilitats fa madurar» i comprèn les comarques 
del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i es 
mou pels indrets en què mossèn Calassanç va exer-
cir diversos càrrecs d’alta responsabilitat al servei 
del bisbat d’Urgell. 

Finalment, el tercer bloc el coneixem com a «Im-
plicar-se a transformar la societat» i ens permet 

aprofundir en la seva obra: l’Escola Pia. Segueix per 
la Noguera, la Segarra, l’Anoia, el Bages i acaba a 
Moià, on hi ha la primera Escola Pia del nostre país.

Segons explica Aniol Noguera, coordinador del 
Camí i escolapi, ”la iniciativa de fer un itinerari que 
ressegueixi la història de Calassanç va ser de Joan 
Florensa, escolapi i arxiver de la Província. Des-
prés, hem anat recollint aportacions. Per exemple, 
el subtítol, “un camí per aprendre”, és fruit de la 
participació d’un equip de professors. També la idea 
de treballar a partir de preguntes, que va ser fruit 
d’una reunió d’escolapis”. 

El provincial de l’Escola Pia de Catalunya, Eduard 
Pini, valora aquesta proposta «que ens permet 
conèixer i reconèixer qui som, des de les nostres 
arrels: de la mà del nostre fundador, Calassanç, i 
el territori en què la seva història, i per tant la nos-
tra, va començar». Però sobretot destaca el fet de 
“Fer-ho en comunitat, tots junts: joves, famílies, 
educadors, religiosos... i gaudint de l’art, la natura, 
la festa”.

El fundador

El fundador, Josep Calassanç i Gastó (1557-1648), 
és considerat l’iniciador de l’escola popular euro-
pea. L’any 1597 va obrir al barri del Trastevere de 
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Roma la primera Escola Pia. Una obra que s’anà ex-
pandint i consolidant gràcies a la fundació de l’orde 
de l’Escola Pia. Calassanç fou un home emprenedor 
que engegà un projecte a partir de les idees i les 
experiències que aprengué en terres catalanes.

Seguir el Camí de Calassanç serà una manera de 
conèixer millor aquest personatge, la seva obra i la 
seva espiritualitat i, per tant, una manera de conèi-
xer-se més un mateix. Com afirma Salvador Torné, 
professor de l’Escola Pia d’Igualada, i que va partici-
par en la presentació: "M’interessa conèixer la his-
tòria de Josep Calassanç en l’època en què va viure 
en aquelles contrades. El que m’agrada del Camí 
de Calassanç és que és un camí per aprendre, per-
què sempre que fas un camí aprens moltes coses 
de tu mateix i dels paratges que travesses. Pots fer 
el camí només per l’esforç físic, però també el pots 
fer per conèixer, i això t’obre a moltes dimensions”. 

Acte de presentació

El diumenge 4 de març es va presentar l’itinerari 
que passa pel Pallars Sobirà. En un ambient fes-
tiu, els participants van poder tastar 15 km d’aquell 
camí, anant a peu des de Gerri de la Sal fins a Sort. 
Paral·lelament, també es van oferir diverses visites 
culturals. Una primera al monestir de Santa Ma-
ria de Gerri, tot recordant el pas de Calassanç per 
aquell indret l’any 1588, i una segona al Museu de la 
Sal d’aquella mateixa població. 

També a Sort es va poder visitar la Presó-Museu 
que commemora els moviments de refugiats durant 
la Segona Guerra Mundial. Els caminants van ser 
acollits a la parròquia de Sant Feliu de Sort en la 
celebració de la missa dominical.

Al teatre de Sort, es va fer l’acte de presentació del 
Camí amb la presència de diverses autoritats locals. 
El pas del Camí de Calassanç pel Pallars Sobirà 
permet unir dues ciutats importants en la vida del 
sant: Tremp (on Calassanç fou oficial eclesiàstic) 
i la Seu d’Urgell (on exercí el càrrec de secretari 
del Capítol i del Bisbe). El Camí entra al Pallars 

Sobirà des del sud, per Peramea, i baixa cap a la riba 
de la Noguera Pallaresa per anar a buscar Gerri de 
la Sal. Continua cap a Sort, ciutat que ens recorda 
el temps en què Calassanç fou visitador episcopal 
d’aquella comarca. Més cap al nord, passa per Ri-
alp, població on al segle XVII s’intentà fundar una 
Escola Pia. El Camí segueix cap a Llavorsí, s’enfila 
fins a Sant Joan de l’Erm i arriba a l’Alt Urgell per 
Castellbò (una altra població que tingué una Escola 
Pia durant el segle XVIII).

Salvador Torné comenta: "El que més valoro és el 
paisatge però, en el cas d’aquest projecte, m’inte-
ressa la descoberta del personatge de Calassanç 
i m’impressiona imaginar-me l’època en què va 
viure i com es devia moure la gent per aquest ter-
ritori sense les facilitats actuals. Si tens curiositat, 
pots aprendre’n moltes coses. Aquesta vegada, per 
exemple, vaig descobrir un espai molt interessant, 
que és el de la Mare de Déu d’Arboló. Hi havia pas-
sat moltes vegades i mai no m’hi havia fixat. Com 
que estava obert, vam visitar el lloc i la persona que 
se’n cuida ens va explicar moltíssimes coses".

El projecte del Camí de Calassanç tot just acaba de 
començar. L’elaboració dels itineraris s’està fent 
en col·laboració amb les administracions locals. Cal 
agrair molt especialment la bona recepció i ajuda 
per part del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i 
dels ajuntaments de Baix Pallars i de Sort. També 
s’han començat a preparar les guies que permetran 
que els futurs peregrins segueixin el Camí. A Sort, 
doncs, es va presentar la primera comarca que ja 
té tots els trams del Camí concretats damunt del 
mapa. De mica en mica, s’hi aniran afegint trams, 
fins a completar aquest llarg recorregut de més de 
600 quilòmetres.

Àngels Doñate

Responsable de Comunicació

Escola Pia Catalunya

Article publicat a Catalunya Cristiana el 

8 d’abril del 2018
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30 anys de màgia

Els educadors i educadores de les 20 escoles pies 
de Catalunya es troben un cop l’any, i ja en fa 30, per 
compartir experiències i crear sinergies. Enguany, 
el dissabte 5 de maig, es van trobar a l’Escola Pia 
de Diputació durant tot el matí per participar a la 
Jornada Pedagògica.

En aquesta edició arribàvem a una xifra rodona i 
d’aquí el títol que vam escollir: “30 anys de màgia”. 
Se celebrà una taula rodona en què persones vin-
culades a la institució van conversar sobre les tres 
dècades del Secretariat de les Institucions Educa-
tives de l’Escola Pia de Catalunya. Van recordar els 

moments més importants, van valorar els encerts i 
es va reflexionar sobre canvis i reptes. Va tancar la 
celebració el mag Lari, qui ens va recordar que no-
saltres, els educadors, també fem màgia cada dia.

En la Jornada s’atorgà el Premi Sant Josep de 
Calassanç al nostre company Toni Egea, per la 
seva carrera professional i personal amb l'Escola 
Pia, i en especial per la seva dedicació al voluntariat 
i a la pastoral, tant a Sarrià com a Luz Casanova.

Participem en el Piarist Synod
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El papa Francesc ha convocat per l’octubre de 
2018 un sínode que tindrà per objectiu els joves en 

l’Església. Amb aquest lema convoca l’Església 
universal, i en concret els joves i les persones que 
treballen amb ells, a reflexionar sobre el seu pa-
per en l’Església, la vivència de la fe, i la vinculació 
d’aquesta amb la vida professional, política, associa-
tiva, eclesial... i en els compromisos que cadascú va 
prenent al llarg de la vida. 

L’Escola Pia desenvolupa la seva missió entre els jo-
ves, per aquest motiu, el Pare General ha convocat 
totes les entitats de l’Escola Pia presents en qual-
sevol dels 47 països en els que estem, a fer apor-
tacions sobre el tema, amb la intenció de presentar 
les conclusions d’aquest treball a la reunió que els 
bisbes faran a Roma l’octubre de 2018. Ens proposa 
un lema “Piarist Synod” (sínode escolapi) i un eslò-
gan: “Amb tu +”. 

ON SOM?
Alguns grups de l’escola hem treballat el material 
proposat.

12 de maig de 2018 a l’Escola Pia de Sant Antoni 

Trobada de tots els grups que han treballat aquest 
material per fer una posada en comú, de la qual 
s’extraurà un resum general que es farà arribar al 
Capítol Provincial de l’Escola Pia de Catalunya com a 

propostes de millora de la nostra entitat i també a la 
Trobada Escola Pia Europea.

Algunes PROPOSTES que hem presentat a l'Escola 
Pia de Sarrià, a l’Escola Pia i a l’Església, des 
de Sarrià:

• Provocar experiències que permetin reflexio-
  nar amb altres persones sobre què és la fe per 
  ells, conèixer el seu punt de vista i que ens
  permetin reflexionar sobre ella.

• És important crear espais on amb gent 
  diferent puguem reflexionar sobre aspectes 
  importants de la vida i del nostre posiciona-
  ment personal: classe, tutoria, grup Mou-te.

• Ensenyar als grups eines per reflexionar i 
  poder aprendre-les per interioritzar-les i que 
  ens ajudin a discernir correctament en les 
  decisions i vocacions de la nostra vida.

• Ens agradaria que l’Església apropés la 
  jerarquia als joves.

• Ens agradaria que s’avancés en la igualtat de 
  l’home i la dona en l’Església.

• Volem que l’Escola Pia organitzi més camps 
  de treball, voluntariat, etc.

• Volem fer més intercanvis entre diferents 
  escoles pies de Catalunya i del món per tal de 
  conèixer diferents realitats.

• Ens agradaria que es fomentessin grups de 
  creixement personal i de fe.
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ENS QUEDA:
Participar a la trobada Escola Pia Europea que es 
farà a finals de juliol i començament d’agost on par-
ticiparan dues alumnes de l’Escola: l’Anna i la Berta, 
juntament amb altres alumnes i mestres de l’Es-
cola Pia de Catalunya. En aquesta trobada es farà, 
amb les aportacions de les províncies escolàpies de 
França, Itàlia, Hongria, Polònia, Eslovàquia, Bielo-
rússia, Àustria, Ucraïna, Emmaús (País Basc, Anda-
lusia i Aragó), Betània (Castella, Galícia, València i 
Canàries) i Catalunya, un resum general dels joves 
de l’Escola Pia d’Europa, que es lliurarà a l’oficina 
del Sínode 2018 del Vaticà.

Octubre 2018, al Vaticà

Es realitzarà el Sínode dels bisbes. Un cop fet, el 
papa publicarà les conclusions del Sínode “Els joves, 
la fe i el discerniment vocacional”, que farem arri-
bar a tots els grups que hi han participat a Catalunya 
perquè en tinguin coneixement.

Final de 2019, en algun lloc del món

Assemblea Mundial dels cinc continents, que treba-
llarà una proposta per al Capítol General de l’Orde 
de l’Escola Pia, que es realitzarà l’any 2021.

Pia&Go

L’Escola Pia de Catalunya va organitzar el 29 d’octu-
bre a Mataró la Pia&Go, la primera edició d’una cursa 
solidària i saludable que ha decidit destinar els diners 
recaptats als programes d’Acció Social d’acollida de 
refugiats i desplaçats de la institució.

L’objectiu era sumar els quilòmetres de cada partici-
pant i gràcies als 640 atletes, voluntaris i organitza-
dors, arribant a quasi 1000 persones, hem aconseguit 
8.899,66 quilòmetres solidaris amb una recaptació 
total de 8.164 € que encara ha de seguir creixent. 

Això no s’acaba aquí. Continuarem fent quilòmetres 
fins el proper 27 de novembre perquè volem crear una 
comunitat educativa referent a Catalunya que agrupi 
persones i entitats que es moguin i que vulguin trans-
formar aquesta força en una causa solidària. 

Els quilòmetres solidaris s’han seguit sumant a tra-
vés de les diferents iniciatives de les nostres escoles 
i entitats i també a través de la plataforma Wefitter. 
L’objectiu final és fer-ne 40.075,017 i aconseguir el 
repte de donar la volta al món!

Tots els ingressos de les inscripcions de la Pia&Go es 
reparteixen entre els programes de la Fundació Ser-
vei Solidari i la Fundació Benallar per promoure els 
seus projectes d’alfabetització, educació i habitatge, 
inclusió social i assistència jurídica per a l’ajut dels 
refugiats i desplaçats. 

La Pia&Go és una activitat col·lectiva. Volem donar 
les gràcies a tots els participants,  voluntaris i vo-

luntàries de Colònies Jordi Turull, Mou-te, alumnes, 
AMPAS, i representants del 1597 i de les fundacions 
Servei Solidari, Educació Solidària i Benallar que 
han fet que aquest repte solidari i saludable sigui 
una realitat. 

Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport 
organitzatiu d’SportEvents360º i amb el patrocini de 
Calaf Constructora i la col·laboració de més de 35 
empreses. 

La Pia&Go neix amb vocació de continuïtat. El proper 
curs es celebrarà la segona edició. 

Us hi esperem! 
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Fem Àgora

La filosofia no va néixer en els llibres, ni en els es-
pais tancats d'una biblioteca... la filosofia va néixer 
de la contemplació i admiració d'uns homes i dones 
savis envers allò que els envoltava: primer es van 
meravellar de la physis, la natura, i després van diri-
gir la seva mirada cap a la polis, la ciutat. Respecte 
una i l'altra es van fer preguntes i es van voler donar 
respostes a través del diàleg, és a dir, a través de la 
raó: pensant i conversant des d'un mateix, i pensant 
i conversant amb els altres. Aquest és l'esperit de la 
Jornada 'Fem Àgora', que va sorgir fa uns anys de 
la iniciativa dels propis alumnes, que van voler i van 
demanar un espai per filosofar.

Enguany hem celebrat la cinquena edició de 'Fem 
Àgora', en la qual 1280 alumnes de 13 escoles pies 
s'han trobat en 4 seus (Escola Pia de Terrassa, Es-
cola Pia de Sitges, Escola Pia de Nostra Senyora i 
Escola Pia de Sarrià) per debatre sobre un tema con-
cret, que aquest any ha sigut: Sexe, gènere, persona. 

La societat, millor dit, els individus concrets que la 
formen, van canviant i fluctuant, i apareixen nous 
reptes, noves preguntes, noves vivències i experièn-
cies a l'hora d'enfocar els models o referents res-
pecte els quals cal o no adoptar els rols socials, els 
rols de gènere, la sexualitat de cadascú... Més enllà 
de les exigències i les demandes que ens imposa la 
societat respecte uns determinats trets biològics o 
uns determinats condicionants, pensem que cal rei-
vindicar la dimensió de la persona, íntegra i total, 
que cal respectar més enllà de qualsevol dels este-
reotips amb els quals tendim a classificar-nos (i a 
simplificar-nos). 

A l'Escola Pia de Sarrià, els alumnes van dirigir-se 
al Parc de l'Oreneta a 'fer Àgora'. El fet de destacar 
el verb 'fer' és important, doncs es vol recalcar que 
es tracta d'una o diverses accions positives, lluny de 
tota passivitat (aquell qui escolta i contempla està 
en plena acció). No és simplement 'anar a l'Àgora', 
sinó que es tracta de què, de forma creativa, el di-
àleg flueixi entre els diferents protagonistes, que 
sorgeixi del pensament propi i la reflexió genuïna; 
i en l'intercanvi amb l'altre, incorpori noves notes i 
noves cadències. Així sorgirà un nou pensament, una 
nova reflexió, un nou punt de vista. I així va ser: els 
alumnes van parlar, van riure, es van conèixer, van 
intercanviar idees i opinions... i galetes! I el diàleg va 

sorgir, no buscant la veritat absoluta, no un impo-
sar-se sobre els altres, sinó buscant l'entesa i la unió 
socràtiques. Això és la filosofia. Això és 'Fem Àgora'.

Clara Soler

Professora de Filosofi a a batxillerat
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Ens anem renovant

Enguany hem seguit fent les inversions anuals 
ordinàries en mobiliari, ordinadors, projectors, 
multimèdia, equipaments de música, instal·laci-
ons esportives, pintura d’interiors i pintura a patis 
d'educació infantil i façana principal, renovació de la 
sorra dels filtres de sílex i làmpades ultra-violetes 
de la piscina, vàlvules de tall d’impulsió de l’aigua 
de la piscina, finestres d’alumini, taules inoxidables 
i recollidors inoxidables de residus dels menjadors, 
equipaments per laboratoris i tallers, etc. Però 
m’agradaria explicar les inversions extraordinàries.

Continuem la reforma començada el curs passat en 
les aules del cicle inicial de primària, pensant amb 
el projecte SUMMEM. Hem reformat les 6 aules que 
faltaven. Com que val més una imatge que mil pa-
raules, aquí teniu unes fotografies durant les obres i 
un cop ja en funcionament.



INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

17  Escola Pia Sarrià-Calassanç

A la façana principal de l’Escola (mar), després de 
123 anys, també li ha arribat el moment de ser res-
taurada, per seguretat i estètica, d’acord amb la Di-
recció General de Patrimoni Artístic de la Generalitat 
de Catalunya. L’empresa Trac ha estat l’encarregada 
d’executar-ne la restauració, igualment com es va 
fer amb les façanes Llobregat i Besòs. Les obres van 
començar el juliol de 2016 i es van acabar el juliol 
de 2017. El 50% d’aquestes obres es van pagar el 
curs 2016-17 i l’altra part, el curs 2017-18. El curs 

2018-19 (juliol de 2018) començarem l’última fase de 
restauració, la del pati central.

Com veieu, ens anem renovant per dins i per fora, no 
només materialment, sinó sobretot amb el projecte 
educatiu que dona sentit a la missió, valors i visió de 
l’Escola Pia Sarrià-Calassanç.

Marcel Massa Clastre

Director fi nancer
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Signem un conveni amb l’École du 

Ski Français (ESF) de Font Romeu

Ara fa un parell d’anys, a partir d’un curs als Alps 
compartint professorat, vam començar una rela-
ció amb l’Escola d’Esquí de França que té la seu a 
Font Romeu. 

Els nostres estudis d’Ensenyaments Esportius 
d’Esports d’Hivern tenen tres modalitats de pràc-
tica: l’esquí alpí, el surf de neu i l’esquí de fons. 
En els últims anys hem creat un equip que ajuda 
i vetlla pel bon funcionament d’aquests estudis 
format per dos professors d’esquí alpí i dos de 
surf de neu:

  • David Onrubia (format a l’Escola Pia Sarrià)
  • Gerard Udina (pertany a l’École du Ski 
   Français)
  • Marcos Lorenzo (format a l’Escola Pia Sarrià 
   i pertany a l’ESF)
  • Paula Terra

Amb aquest grup de treball, i gràcies especial-
ment al Marcos Lorenzo, s’inicia el projecte de 

col·laboració amb l’ESF de Font Romeu. Aquest 
vincle va més enllà de la relació entre escoles de 
formació i vol complementar qualitativament bona 
part d’aquests estudis. La Cristina García, tutora 
dels estudis d’Ensenyaments Esportius de la nostra 
escola, ha fet una gran tasca per arribar a concre-
tar aquesta relació en un conveni de col·laboració.

Aquest conveni ens posiciona com a centre de 
referència en territori català per a l’ESF, i alhora 
s’estableix una relació entre la nostra escola i l’es-
tació d’esquí de Font Romeu, gràcies a la qual la 
comunitat educativa es podrà beneficiar d’ofertes 
i propostes.

Des de cicles formatius celebrem aquest conveni 
de col·laboració que ens diferencia i destaca d’en-
tre els altres centres que ofereixen aquesta forma-
ció. La clau de l’èxit passa per tenir el millor equip 
de treball i poder disposar de la millor oferta.

Sito Camprubí

Cap d’estudis de Cicles Formatius
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Avui per tu, demà per mi

Curs 2017-2018: l'Escola en xifres 

 1.930  Alumnes

 273  Treballadors

 

318
  Alumnes de la nostra escola van   

  participar en intercanvis i estades  
  a l’estranger.

 

451

 

 

 

 
75

  

Alumnes de la nostra escola van 
ser voluntaris. Cada any acadè-
mic, tots els alumnes des de 5è de 
primària fins a 2n d’ESO partici-
pen en les campanyes solidàries a 
favor de diferents entitats socials.

Universitaris de 7 institucions uni-
versitàries de l’estat espanyol es van 
formar a la nostra escola durant el 
curs 2017-2018. L’Escola és centre 
formador d’alumnes en pràctiques.

Ser persona consisteix en veure i escoltar la neces-
sitat de l’altre; però no només això, es pot fer un pas 
més, es pot intervenir per ajudar i millorar les situa-
cions injustes del nostre entorn.
 
Aquest curs hem escollit el lema “Avui per tu, demà 

per mi”. A primer cop d’ull, pot semblar que té un 
sentit una mica egoista, però hi ha un aspecte im-
portant que ens permet treballar: perquè es doni 

aquesta relació TU-JO, s’ha de posar sobre la 
taula què necessita el TU i què pot donar el JO, i 
després cal veure què necessita el JO i què pot 
donar el TU. Sembla complicat, però només és 
qüestió de confiança. Siguem valents; aquest curs, 
no deixem passar ni ens empassem els problemes 
tots sols. Volem confiar els uns amb els altres. 
Dona el que puguis i, quan demanis, rebràs.
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DENIP 2018:  ATURA’T, ESCOLTA I ACTUA!
Els delegats de cicles i batxillerat ens donaven uns 
consells bàsics per a la convivència en el manifest 
d’aquest any:

• Quan et trobis en una baralla – ATURA’T , ESCOLTA I 
ACTUA

• Quan vegis que les teves paraules són feridores –
ATURA’T, ESCOLTA I ACTUA.

• Quan no pensis igual que els altres – ATURA'T, 
ESCOLTA I ACTUA

• En definitiva, quan et trobis en un conflicte – ATURA’T, 
ESCOLTA I ACTUA

Amb el conte dels colors i el vídeo de la forma i el color 
que hem treballat, hem aprés que:
• la diversitat és una riquesa, 
• les coses poden canviar i ser millors,
• acollir el conflicte ens pot ajudar a créixer.

Per això, tota l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç ens hem 
reunit per manifestar que davant del conflicte ens 
volem ATURAR, ESCOLTAR I ACTUAR.

Vídeo 
"Dona forma 
i color al confl icte"

Vídeo 
"La baralla dels colors"
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Ens preparem per la primera comunió
El dissabte 21 d’abril vam celebrar la primera comunió 
a la capella de l’escola. Alguns dels alumnes que es 
preparen en les catequesis ens donen la seva opinió.

"Ens ha agradat fer el teatre perquè va ser graciós i 
la gimcana perquè parlava de la vida de Jesús i hem 
aprés molt. També ens han agradat els jocs de la cate-
quesi, perquè és molt divertit jugar tots junts."

Nens i nenes de 3r

"Me gustó el trabajo que hicimos con la flor. En una 
cara escribimos cosas que no hacíamos bien y en la 
otra cara cómo pensábamos cambiarlas. Luego dobla-
mos los pétalos y finalmente las pusimos en un bol con 
agua y los pétalos se abrieron dejando ver las cosas 
buenas que vamos a hacer."

Adrià Arredondo 4t 

"Les coses que més m’han agradat de la catequesi són 
estar amb amics i conviure, fer fitxes “xules”, la meva 
catequista i, sobretot, totes les coses bones que m’han 
passat durant tota la catequesi! I també fer l’oli aro-
màtic."

Marc V. 4t 

"A mi em va agradar la representació dels sagraments 
perquè m’agrada veure com es celebren diferents fes-
tes amb Déu."

Rita Harb 4t 

"És molt gratificant veure com els nens i nenes t’agra-
eixen aquest temps que has compartit amb ells per 
aprendre els ensenyaments de Jesús."

Els catequistes de 4t

"El que més m’ha agradat han estat les activitats a l’ex-
terior perquè m’ho passo bé amb els catequistes i els 
amics."

Alejandro Redondo 4t

"Recordo molts moments: quan vam representar un 
casament (jo era el pare de la núvia); o en la paràbola 
del fill pròdig, en què jo era el fill; el primer dia que vaig 
conèixer a la meva catequista, la Mercedes, que va tenir 
molta paciència; quan el nostre grup va fer creus per a 
tothom; i també el dia que vam menjar el pa que vam 
fer a la capella."

Chloé V. 4t
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La confi rmació
El 27 de maig 54 nois  i noies de 4t d’ESO de Terrassa, Sabadell, Balmes i Sarrià es van confirmar a la capella de la 
nostra escola. La cerimònia la van oficiar el bisbe emèrit de la diòcesi d’Ayaviri (Perú), el Dr. Joan Godayol i Colom, i 
el P. Eduard Pini, Pare Provincial de l'Escola Pia de Catalunya.

EP Terrassa: Pau Albèniz Agell, Diandra Bone Quintana, Oriol Carreras Boada, Ivet Soler Colominas, Marta 
Torredamer Carpio, Júlia Anglada Villagrasa, Anna Vilalta Romero, Anna Andreu Rodrigo, Júlia Malgosa Grau, 
Mar Pujol Tarongí, Berta Anguera Ponsa, Martina Carrera Sorrosal, Marta Samaniego Cruz, Anna Colomer 
Amat, Ariadna Padilla Flix, Aïda Plaza Martinez, Carlota Solsona Soler. 

EP Sabadell: Ángel Alejandro Aguirre González, Helena Arnal Rus, Valeria Ballero Navarro, Bernat Romero de 
Avila Cejudo, Carla Teva Fernández, Pere Valls Escobar.

EP Balmes: Paula Font Arroyo, Maria Elena López Justiniano, Alexandra Deuner Cos, Elisabet Díez Mattes, 
Maria Oliveras Martí, Montserrat Casas Carol, Marta Pitarque Nocera.

EP Sarrià: Claudia Andrés Díaz, Natalia Avellan Puig, Ana Baró Sitjes, LuÍs Bonafonte De Mir, David Caballol,  
Ginovart, Anna Cardona Collado, Marta Casasnovas Grau, Maria Castella Schmid, Irene Cester Robert, Berta 
Clariana Riera, Ana De Fuenmayor Garcia, Berta del Río Herrero, Anna Farrés Esteban, Sergi Garcia Castells, 
Albert García Salinas, Josep Gil-Vernet Pagonabarraga, Júlia Guerra Carmona, Maria Guillem Branchadell, 
Pablo Hernández López-Feliu, Lluís Oms De Urquía, Natàlia Pujol Riera, Gerard Rodrigo Barnés, Claudia  
Samaniego González, Tiare Xuriguera Parrón.
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XVIIIè Aplec Mou-te: un aplec de cine!

El 14 d’abril es celebrà l’Aplec dels Grups Mou-te de 
l’Escola Pia de Catalunya a Sarrià. Com cada any, nens 
i nenes, joves, pares, monitors, mestres i famílies 
senceres provinents de diversos indrets de Catalunya 
ens vam trobar  per compartir un dia especial de 
celebració.

Aquesta va ser la divuitena edició de l'Aplec i el Mou-
te de l'Escola Pia de Sarrià en va ser l’amfitrió. Ens 
van acollir amb entrega i il·lusió, i van organitzar mil 
activitats amb molta energia. Amb el lema “Un aplec 
de cine! Sigues el director de la teva pròpia pel·lícula”, 
van preparar un conjunt d’activitats tot recreant l’am-
bient d’una autèntica pel·lícula de cinema. Els infants i 
joves van reproduir escenes de cinema i van crear la 
seva pròpia escena.

L’Aplec va moure més de 400 persones disposades a 
participar en qualsevol proposta que els fessin. Un 
petit esmorzar i el guió d’una pel·lícula van donar pas 
a la gran festa. Els participants van anar passant per 
diverses activitats durant el matí per deixar volar la 
seva creativitat a través del món del cinema. Al migdia 
va tenir lloc el dinar, i després d’una activitat de tarda 
amb un berenar de coca i xocolatines, es va donar la 
benvinguda a les diverses famílies i als Mou-te que 
encara no havien arribat. Tots plegats vam participar i 
gaudir dels jocs que es van anar desenvolupant al llarg 
de la tarda.

Un petit curtmetratge va posar fi a l’Aplec de cine, i 
amb la celebració final vam fer el traspàs de la “Vara 
que ens aplega”. L'Escola Pia de Sarrià va lliurar 
la vara a l' Escola de Pia Tàrrega, que serà l'escola 

amfitriona de cara a l’Aplec el curs vinent. Tàrrega va 
rebre la vara amb molta il·lusió i ganes de muntar la 
moguda de l’Aplec un any més. Amb l'Escola Pia de 
Tàrrega, doncs, seguirem la tradició dels Aplecs Mou-
te en Xarxa.

Va ser un gran dia de convivència, joc, música i festa 
que quedarà gravat a la història del Mou-te en Xarxa!  

Equip del Mou-te en Xarxa
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És camí
L’Escola Pia de Catalunya té una llarga tradició de grups d’infants, adolescents i joves que es troben amb caire 
voluntari i fora de l’horari lectiu. L’objectiu és oferir un camí compartit d’amistat que acompanyi els infants i 
joves en el seu creixement com a persones obertes i compromeses amb els altres i amb el món.

Cap de setmana a Claverol
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Celebració d'inici de curs



LA PASTORAL

EL MOU-TE

27  Escola Pia Sarrià-Calassanç

Pessebre vivent
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ELS MEMBRES

DE L’AMPA

Presidenta: Inma Coronas
Vicepresidenta: Mireia Pi 
Tresorer: Sergi Salafranca
Secretari: Joaquín Soler
Vicesecretària: Cinta Gutiérrez
Coordinador d’educació infantil i del cicle inicial de primària: Víctor Sibila  
Coordinador dels cicles mitjà i superior de primària: Marcos Ramón 
Coordinador d’ESO: Inma Rodriguez 
Coordinadora de batxillerat: Àngels Zamora
Vocals: Nuria Carbonell, Lydia Vidal, Ana de Mir, Anna Comella, Àngels Zamora,         
Natalia Olano, Inma Rodriguez, Marcos Ramón, Cristina Conilla, Pere Ameller                   
i Carmen Ferrando
Representant en el Consell Escolar: Xavier Garcia

Els membres de l’AMPA

"L’objectiu de l’AMPA és treballar conjuntament amb l’Escola perquè el projecte educatiu esdevingui una rea-
litat compartida i viscuda en el dia a dia."
Inma Coronas, presidenta de l’AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç es va constituir el 7 de març de 1954. Tal com 
es recollia en el document fundacional, “totes les nostres aspiracions específiques van dirigides a donar la 
major eficiència possible a  la tasca formativa dels nostres fills i filles”. Des d’aquell dia treballem per aquest 
objectiu amb molta il·lusió, basant-nos en 7 punts:

1. Donar suport a les activitats educatives de l’escola i participar en l’acció educativa.
2. Donar suport a les activitats educatives per a les famílies.
3. Promoure activitats associatives de les famílies.
4. Promoure la representació i participació dels pares en diferents àmbits de l’escola.
5. Promoure la participació del centre i dels pares i mares en l’entorn social i comunitari.
6. Implicar-se amb altres institucions que tenen a veure amb l’escola.
7. Millorar la participació i el funcionament de l’AMPA per col·laborar en la pròpia dinàmica del centre.
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L’Assemblea General Ordinària de l’Associació

El 2 de novembre tingué lloc l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA amb el següent ordre del dia:

  1r. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de la Junta General Ordinària del  10 de novembre 
de 2016.

  2n. Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria Anual de l’exercici 2016-2017.
  3r. Examen i aprovació, en el seu cas, del Balanç i Compte de Resultats de l’exercici de 2016 a 2017, que 

comprèn de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.
  4t. Examen i aprovació del pressupost pel següent exercici econòmic de 2017-2018, que comprèn de l’1 de 

setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018.
  5è. Presentació dels nous membres de la Junta Directiva.
  6è. Programa d’actuació de l’Associació en l’exercici 2017-2018.
  7è. Torn obert de paraules. Precs i preguntes.
  8è. Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta de la reunió.

Grup de refl exió Koinonia

Un grup de pares, mares, catequistes i mestres 
de l´escola vam començar amb el pare Eduard 
Pini unes trobades de reflexió. El pare Pini ens va 
suggerir el nom de Koinonia, la paraula grega que 
significa comunió o reunió.

Vam tractar el tema del Piarist Synod (sínode es-
colapi) dins del marc del sínode convocat pel papa 
Francesc per l´octubre del 2018, amb “els joves en 
l´Església“ com a tema central. El papa convoca 
els joves i les persones que treballen amb ells a 
reflexionar sobre el seu paper en l´Església, la vi-
vència de la fe i la vinculació d´aquesta en tots els 
aspectes de la seva vida.

Vam comentar una carta del papa Francesc als 
joves i vam reflexionar sobre les inquietuds dels 
joves, la seva participació i relació amb les institu-
cions vigents i amb les diferents generacions amb 
les que conviuen.

El mateix eslògan, “Amb tu +”, és una crida que ens 
convida a tots i totes.

Inma Coronas
Presidenta de l’AMPA
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Nadal per a tothom

Amb la idea d'una escola sempre innovadora sense 
perdre el compromís i la solidaritat amb aquelles per-
sones que ho passen malament, la darrera campan-
ya de "Nadal per a tothom" va ser una mica diferent 
al que s'havia fet els darrers anys. Seguint el lema 
d’enguany, “Avui x tu, demà x mi”, vam pensar: “Nadal 
x tu, Nadal x mi”.

Es necessitava un projecte que fos motivador i que 
impliqués als alumnes que l'havien de dur a terme. 
Fins aquest any, la campanya es basava en portar un 
sobre amb diners a l'escola que després es lliuraven 
a les institucions amb les que es col·labora. Però es 
buscava quelcom diferent, quelcom que obligués als 
infants i joves de l’escola a moure's i que despertés 
consciències. 

Des de l'equip de Pastoral i la comunitat educativa de 
l'escola, es van redactar unes cartes especials pels 
Reis Mags. Aquestes cartes provenien d'institucions 
amb les que l'Escola Pia Sarrià-Calassanç col·labora 
habitualment: Casal dels Infants, Fundació Servei 
Solidari, Càritas i el Centre Assís. Des de cadascuna 
d'aquestes institucions, es feien una sèrie de peticions 

d'aquelles coses que més necessitaven; per exemple, 
el Centre Assís necessitava productes d’higiene per-
sonal, o Càritas demanava material escolar pels nens 
i nenes sense recursos, entre d'altres.  

Aquestes cartes es van distribuir a les diferents clas-
ses des de 5è de primària fins a segon de batxillerat i 
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La comunitat social de l'AMPA de l'Escola!
Aquest curs hem estrenat compte de l'AMPA a Insta-
gram amb l’objectiu de compartir amb vosaltres les 
activitats, els projectes i les experiències viscudes en 
família. 

Us convidem a seguir-nos a través del compte 
ampaescolapiasarria 

Només amb vosaltres podrem seguir creixent!

cicles formatius. A través dels delegats, s'escollia en 
quin projecte s’implicaria la classe, i s'organitzaven 
per comprar el material del projecte triat. 

El resultat no podia ser millor, els nostres nens/es 
i joves van fer una feina magnífica mostrant el seu 
compromís i empatia cap als problemes socials de la 
nostra ciutat. Es van organitzar, van anar a comprar 
el que calia, ho van classificar i van entregar-ho a les 
institucions implicades. La campanya ha demostrat 
ser un encert i els alumnes de la nostra escola po-
den sentir-se orgullosos d'haver contribuït a un Nadal 
millor per a moltes persones.

Cinta Gutiérrez

AMPA-Comissió de Valors

Potenciem el projecte compartit 
família-escola

Amb el ferm objectiu de potenciar el projecte 
compartit família-escola, enguany, a la trobada 
d’enllaços familiars amb la direcció de l’Escola, 
també s’hi afegiren representants de la Junta de 
l’AMPA.

Els objectius de la trobada:
 
• Empoderar i dotar de funcions als pares i mares 
enllaç.
• Apropar aquesta funció a la Junta de l’AMPA. 
Projecte compartit: apropar tutors i famílies enllaç 

com amplificadors de la participació dels pares i 
mares de la classe en les activitats de l’Escola i de 
l’AMPA.
• Crear una dinàmica positiva d’aquesta responsa-
bilitat més enllà de la resolució de possibles pro-
blemàtiques d’aula.
El plantejament de la trobada fou dinàmica i par-
ticipativa. S’inicià, com no podia ser d’una altra 
manera, amb una activitat de dimensió interior i la 
benvinguda per part de la direcció i la presidència 
de l’AMPA.
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Les famílies enllaç van treballar, de manera indivi-
dual i per equips, la figura de l’enllaç familiar: Què és? 
Quin paper té? A què es compromet? Què ha d’evitar?

Aprofitem l’ocasió per reiterar el nostre agraïment 
als enllaços familiars pel servei que fan a l’Escola. 

La Federació d'AMPAs: l'escola que aprèn

20 centres, 20.000 alumnes, escoles a 15 ciutats de 
Catalunya i arreu del món. Us adoneu del que signi-
fica? De l’oportunitat que tenim d’aprendre els uns 
dels altres? Participant a les reunions de la Federa-
ció d’AMPAs de les escoles Pies de Catalunya apre-
nem i participem d’un projecte comú: l’educació dels 
nostres fills i filles. 
 
Què té a veure amb els nostres fi lls?
Quan escollim el centre educatiu, no triem només 
on aprendrà matemàtiques, geografia o anglès, sinó 
molt més. La nostra escola va molt més lluny del 
que són els edificis de Sarrià. Amb freqüència, ens 
oblidem que formem part d'una comunitat que com-
parteix uns valors i un objectiu comú: fer que els 
nostres fills i filles siguin feliços i sàpiguen afrontar 
el futur com a persones, professionals i ciutadans; i 
això no depèn de les assignatures o les notes, sinó 
de les persones, actituds i valors.

Participar a l’AMPA ens permet col·laborar en fer 
una mica millor l’escola dels nostres fills i filles. 
I participar a la Federació d’AMPAs ens permet 
col·laborar amb l’Escola Pia de Catalunya per pen-
sar què és el millor per a la seva educació. 
 
Per què trobar-nos amb les AMPAs d’altres escoles?
Els representants de cadascuna de les AMPAs dels 
20 centres –la Federació d’AMPAs– ens trobem un 
cop al trimestre en una de les escoles per conèixer-
nos. Aprenem del que fa cada escola i dels respec-
tius projectes educatius. Ens preguntem com podem 
millorar o què podem aportar a les nostres escoles, 
parlem i compartim les experiències, busquem so-
lucions conjuntes... Aprenem els uns dels altres. Els 
pares enllaç, els delegats de classe, l’ús dels mò-
bils, la mutualitat d’orfenesa, les noves aules, les 
activitats extraescolars, l’escola de pares, etc., són 
alguns dels temes que tractem.

Sortida de les famílies de la classe Samurais de 
1r de primària

Un bon exemple de germanor són les sortides 
que les famílies enllaç, juntament amb la resta 
de mares i pares dels grups classe, organitzen 
al llarg de l’any per conèixer-se millor.

Hem passat un dia fantàstic passejant per la 
natura del Delta del Llobregat. Ens enduem 
el record d’un dia feliç per tots plegats, nens i 
pares. Amistat, somriures i molt bon rotllo!

Família Gallego Gallardo
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Quin és el paper de l’Escola Pia de Catalunya?

L’Escola Pia de Catalunya ens comparteix els ob-
jectius, els plans de la institució i el projecte soli-
dari de portar l’educació als llocs més necessitats 
del món (escoles a Mèxic, Senegal, etc.); ens expli-
ca com es va treballant per adequar contínuament 
l’educació de les escoles als reptes actuals (projecte 
SUMMEM, projecte d’interiorització, etc.); ens pre-
gunta les nostres preocupacions i incerteses; recull 
idees i promou activitats que fan de l’Escola Pia una 
entitat única: des de la trobada familiar i esportiva 
Pia&Go (us perdreu la propera?) fins a les jorna-
des pedagògiques per compartir les experiències 
d’aprenentatge i millorar sempre però en una ma-
teixa orientació.

I tot plegat, val la pena?
És clar que ens hem fet aquesta pregunta, sobretot 
el dissabte al matí abans de sortir cap a la reunió. 

Sí, perquè participem i aportem a l’escola dels nos-
tres fills i filles. 

Sí, perquè sentim i fem per millorar l’escola. 

Sí, perquè creiem que construïm entre tots una so-
cietat millor. 

Sí, perquè ajudem a promoure l’educació per a nens 
i nenes de tot el món amb l’Escola Pia.

En definitiva: sí, perquè aprenem. I perquè, també 
podem dir-ho, gaudim fent-ho.

Si vols saber-ne més, no oblidis llegir l’Esfasaber. 

Si vols participar, vine a les reunions de l’AMPA. T’hi 
esperem!

Mireia Pi
Vicepresidenta de l'AMPA
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El 38è Dia de la Família

El 26 de maig vam celebrar el 38è Dia de la Família, 
una diada esportiva i festiva per a tota la comunitat 
educativa de l’Escola que aplega alumnes, profes-
sors i famílies.

El dibuix de Judit Vilà, alumna de 2n d’ESO D, i el 
lema «Educació x mi, x tu i x tothom!», de Mamen 
Verdaguer i Patrícia Guasch de 2n d’ESO C, van 
ser els escollits per al programa del 38è Dia de la 
Família. El director de l’Escola, Jose Martín, i la 
presidenta de l’AMPA, Inma Coronas, van fer-los 
entrega del diploma de guanyadors.

Com cada any, volem aprofitar aquesta trobada 
familiar per ajudar a fer realitat algun projecte de 
cooperació amb la Fundació Educació Solidària de 
l’Escola Pia de Catalunya. L’any passat vam aportar 
14.358,76 euros per les “Escuelitas de Tareas” de 
Tijuana i Mexicali. 

Enguany, l’Escola Pia de Sarrià vol agermanar-se 
amb les missions escolàpies de “Las Californias” 
i compartir projectes amb les escoles de Tijuana i 
Mexicali. Els projectes seran vehiculats a través de 
l'Asociación Educación Solidaria a les Califòrnies, 
que treballa a les zones de Tijuana i Mexicali. 

Durant els darrers 20 anys, ambdues ciutats, si-
tuades a la frontera amb els Estats Units, a la re-
gió de la Baixa Califòrnia, han crescut molt per 
l’atracció que desperta la possibilitat de creuar la 
frontera i trobar feina en territori americà. La po-
blació de les barriades populars (colònies) té greus 
mancances de tipus econòmic, social i de serveis, 
donant-se problemàtiques d’exclusió social degut 
a la presència de moltes bandes juvenils, al tràfic 
i consum de drogues, als petits furts o fins i tot a 
la prostitució infantil i juvenil. La intervenció de ti-
pus educatiu esdevé un element facilitador en els 
processos d’integració i incorporació social. Les ne-
cessitats de la població són cada cop més grans i 
les solucions cada cop més escasses degut a què el 
gran volum de població (ambdues ciutats no tenen 
ni cent anys d’existència i ja arriben al voltant d’un 
milió d’habitants) dificulta poder atendre moltes de 
les necessitats. L’objectiu és complementar la tas-
ca que es realitza des de l’escola. A més de ser un 
espai per ajudar els infants que cursen la primària 
a resoldre les seves tasques escolars, el centre vol 
endegar un treball pedagògic, d’animació de la lec-
tura, i que incentivi la relació entre ells. Aquesta in-
tervenció també vol incorporar joves de la zona per 
realitzar un treball voluntari a les “escuelitas” i pro-
moure la relació amb les famílies. Un desplegament 
de petites accions que pretenen “recuperar” els 
nens del carrer en els espais no escolars i establir 
un lligam amb les famílies destacant els aspectes 
educatius d’aquest tipus de relació.

L’Instituto Calasanz  

L’Instituto José Calasanz és un projecte que els 
escolapis, a través de l’Asociación Educación 
Solidaria en las Californias, duen a terme al barri de 
San Martín Caballero a Mexicali.

Neix per la necessitat d’oferir una educació de 
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qualitat a una colònia on les famílies tenen unes 
condicions socioeconòmiques molt baixes. 

Aquesta acció s’emmarca en el conjunt d’activitats 
que les comunitats escolàpies, a través de 
l’Asociación Educación Solidaria en las Californias, 
disposen per atendre les necessitats que té la po-
blació en matèria d’educació.

El projecte s’inicia amb l’Escuelita de Tareas durant 
el curs 2013-2014. El curs següent s’instal·len tres 
barracons mòbils per iniciar el preescolar amb 24 
alumnes. Amb la construcció de l’escola es pretén 
bastir un pla educatiu que inclogui, més enllà de 
l’educació dels més petits, un treball personalitzat 
amb les famílies i promoure un entorn més segur 
amb la creació de programes per al desenvolupa-
ment de la comunitat, per tal de combatre la inse-
guretat i la venda d’armes i drogues.

És per això que, a més de l’escolarització dels més 
petits, l’Instituto José Calasanz també vol ser un 
espai perquè joves i adults puguin millorar les ex-
pectatives laborals a través de formacions i de teixir 
relacions amb la comunitat que fomentin el respec-
te i la convivència. 

Actualment hi ha tres cursos de preescolar amb 72 
alumnes, i un de 1r de primària amb 38 alumnes.

Una pista esportiva per a compartir  

Enguany, és necessari poder comptar amb una pis-
ta esportiva per tal d’acollir el cicle de primària i 
els propers cursos que es vagin integrant en el nou 
edifici. Actualment s’utilitza el terreny central per 
fer les activitats esportives i de lleure però està poc 
adaptat per poder treballar diferents esports i jocs. 
La pista esportiva servirà per a ús escolar però tam-
bé per a totes les activitats extraescolars i comuni-
tàries que el centre acull, possibilitant l’accés a la 
pista a les famílies, joves i veïnat del barri. A més, 
es condicionarà l’espai perquè es pugui utilitzar 
durant les hores de més sol, donant la possibilitat 
d’aprofitar l’espai a l’aire lliure malgrat les altes 
temperatures de la jornada. 

El pressupost per realitzar la pista és de 38.225 €. 
Està previst comptar amb la pista esportiva l’any 
2019, conjuntament amb la segona fase d’ampliació 
de l’edifici de primària, i poder alliberar així l’espai 
de pati d’infantil.

Ha estat un dia emocionant. Ha començat ple de 
nervis, tots teníem pressa per arribar. Plourà? No 
plourà? Teníem moltes ganes de compartir un dia 

d'esbarjo a l'escola amb els nostres fills, un dia per 
retrobar-nos amb pares, professors, i poder veu-
re com creixen els nostres fills i els seus amics i 
companys.

L'organització, com sempre, no ha fallat. Tan d'hora 
com hem arribat i tot ja estava a punt. No faltaven 
detalls: els gegants preparats per donar la ben-
vinguda, la coral, els cartells indicadors, inflables, 
jocs, les classes a punt per rebre'ns, les carpes ja 
preparades plenes d'alegria i col·laboració per part 

Les opinions de les famílies
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de tots, els que comencen de nou més perduts i els 
que fa anys que hi són i no fallen mai sempre amb 
un somriure i ajudant a tothom.

Anant amunt i avall de l'escola saludant, i mi-
rant d'arribar a totes les activitats solidàries que 
s'organitzen, hem vist un munt de nenes i nenes 
amb ganes de participar i gaudir. Hem col·laborat 
en les tasques assignades per les classes, i hem vi-
sitat la carpa d'artesania i les exposicions dels pro-
jectes de l'escola.

Per no perdre el matí, a primera hora hem comprat 
els números de la tómbola que aquest any engega 
un nou projecte solidari amb Mexicali.

Hem dinat a l'aire lliure amb bona companyia. No 
hem guanyat al bingo, però amb les bosses de la 
tómbola ens han tocat un munt de Phoskitos i Ya-
tekomos. "Ja tenim sopar i esmorzar!”, han cridat 
els nens.

Hem acabat la festa mullats i plens d'espuma. I 
encara a la capella hem pogut trobar una mica de 
calma, hem donat gràcies per la jornada que hem 
viscut, i cap a casa a esperar l'any vinent.

Cristina Conillas Garganté

El Día de la Familia fue muy divertido. Hicimos mu-
chísimas actividades y todas me encantaron. En 
algunas daban regalos y diplomas. La que más me 
gustó fue la guerra de espuma; también me gustó 
mucho la tómbola; la comida estaba muy buena; y 
todo estaba muy bien decorado. Había mucha gente 
y se recogió mucho dinero para México. Me encanta 
colaborar por una buena causa. Además, se recogió 
mucha sangre para todas aquellas personas que lo 
necesitan.

Nos lo pasamos muy bien y aprendimos muchas 
cosas. ¡Por esto el año que viene no nos lo vamos a 
perder!

Martina Ribera i Maria Sagalés

Un any més, s’ha acabat. És el que sempre deia quan 
marxava de l’escola després del Dia de la Família, 
però aquesta vegada s’ha acabat de veritat. Aquest 
ha estat el meu últim any i he de dir que l’experiència 
ha estat una de les que sempre recordaré.

Pensar en tots els projectes que hem fet possibles 
m’omple d’alegria. Recordo els de Cuba, el benefi-
ci dels quals anava dirigit a les dones. Però els de 
Senegal i Mèxic han estat especials per un motiu: 

anaven dirigits a les nenes i nens d’aquells països, 
per donar-los l’oportunitat de tenir una escola com 
la que han tingut les meves filles, un dret que tots 
els infants del món haurien de tenir.

A través de l’organització del Dia de la Família m’he 
adonat que les persones no som conscients de la 
força que tenim i que, unides, podem fer grans co-
ses. Això ha quedat demostrat al llarg dels 10 o 12 
anys durant els quals he format part de la comis-
sió organitzadora. Una comissió formada per mares 
i pares (més mares que pares; animeu-vos pares!) 
que poc a poc s’ha anat ampliant amb nous mem-
bres que seran el relleu dels que marxem. Una co-
missió que m’ha servit per enfortir l’amistat que ja 
tenia amb algun dels seus membres i que m’ha per-
mès fer noves amistats que espero que perdurin en 
el temps. Una comissió que funciona com un rellot-
ge de precisió. Una comissió on es valoren les noves 
idees perquè així SUMMEM. Una comissió a la que 
voldria agrair els bons moments passats, amb algu-
nes tensions també, fruit dels nervis d’última hora.

Gràcies Marcel, Inma C., Montse D., Esther, Montse 
S., Natàlia, Inma R., Cinta, Núria, Marta P., Cristina, 
Sílvia, Marcos, Alegría, Anna E., Mireia, Emmanue-
lle, Marta N., Lourdes, Loles, Anna C., Miguel i Pere.

Susanna Trabal
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School of Rock VI: Show must go on!

Allò que va començar com un experiment, s’ha conver-
tit en un clàssic. I és que ja fa sis anys que una bo-
geria de final de curs es va transformar en una activitat 
anual voluntària pels ‘music lovers’. Aquella idea que 
vam agafar ‘prestada’ de la ficció ‘hollywoodenca’, la 
vam intentar fer realitat, i des del primer dia, tot i els 
dubtes i entrebancs inicials, va ser un èxit rotund. Des 
de llavors, els alumnes de primària de la nostra escola 
participen en un projecte que, per molt que passin els 
anys, no ens ha fet perdre ni un xic d’il·lusió i entrega.

Com ve sent costum des del 2013, el Dia de la Família 
ens dona l’oportunitat de presentar dalt de l’escenari 
allò que hem assajat al llarg del curs. Com cada any, 
fem un recorregut per la història de la música mostrant 
un repertori el més variat possible dins dels gustos dels 
alumnes (i dels nostres, of course). Tenim la sensació 
que cada edició que passa ens superem, gràcies a la 
inestimable col·laboració d’alumnes d’ESO i batxillerat, 
alguns d’ells incondicionals que ens han acompanyant 
en aquesta aventura musical des del seus inicis, i els 
quals, no només ens han ajudat a millorar amb els 
seus coneixements artístics, sinó també tècnics. 

Aquest viatge per la història recent de la música rock 
ens ha portat aquest any a versionar grups com Col-
dplay, Snow Patrol o Imagine Dragons, així com artis-
tes mundialment reconeguts com Ed Sheeran. Menció 
especial mereixen els homenatges que fem a músics 
que ens han abandonat al llarg del darrer any. Si en 
anteriors edicions vam rendir tribut a artistes com Lou 
Reed, David Bowie o Leonard Cohen, aquest any, pel 
nostre vincle generacional, hem volgut homenatjar a 
dos artistes que ens han abandonat massa aviat: Do-
lores O’Riordan, cantant de The Cranberries, i Chester 
Bennington, cantant de Linkin Park.

Tot plegat, un repertori complet i compacte que els 
nostres alumnes van interpretar com els àngels i que 
va ser correspost per un públic d’allò més entregat.

I com diu el títol: ‘the show must go on!’ I és que la pe-
drera de músics d’aquesta escola és inesgotable, i els 
excedents d’il·lusió ens conviden a creure que tenim 
corda per molt de temps.

Jordà Abrodos i Francesc Oñate 

Professors de primària
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Les empreses col·laboradores

A Duo

Abacus

Adam Foods

Adecco

Aigües de Barcelona

Aires de Barcelona

Alfonso Jiménez Ruiz 
Ortodoncista

Amundear - Viajes y 
Turismo

Añil Joyería

Aquarium de Barcelona

Aramark Servicios de 
Catering

Arcasa 

Artesania de Catalunya

Ascensores Ersce

Associació Can Luca Tots 
per la Dansa

Audi Volkswagen Group 
España Distribución 

Autocars Padrós

Berlitz

Bielec

BMW Barcelona Premium

Café Saula

Cafés Tupinamba

Cafés Unic

CaixaBank

Calzados Álvaro

Carns Pere Romeu 

Catalana Occidente

Central Borne

Cerdanya Resort

Clínica Dental ADE

Coca-Cola

Colober Pavimentos 
Ligeros

Condis supermercats

Construccions Sabater 

Constructora Vilà Vila

Copérnico 2013

Creix Centre de Desenvo-
lupament Infantil

Crespo & Castañeda

Cuetara

Decoresport

Deutsche Bank

Dino Gelati

Dual Grup

Eassun

Editorial Castellnou

Educat

El Fornet d'en Rossend

Espadrilles 
Barcelona(Lluis Manuel)

Espumas Técnicas Tro-
queladas

Eves (Eventos Especiales)

Ewa Beatas Peluquería

Farmacia Carlos Roca 
Bermúdez de Castro

Farmacia Julia Sánchez 
Priego

Ferrero Ibérica

Fiatc - Assegurances

Friesland Foods Cheese 
Ibérica

Frigo

Friman

Frit Ravich

Fruites Sanahuja

Fundació Antoni Tàpies

Fundació Mirades  
Educatives

Fundación Cristo  
Trabajador

Fundación GAES Solidaria

Fundación Jesús Serra

Galletas Artiach

Gallina Blanca

Gas Natural Fenosa

Generali Seguros

Go Casual-Nice Things

Granja San Francisco

Grupo Ceviche 103

Grupo Dallant

Grupo Gráfico

Henkel-Pritt

Hola

Home to Home

Hospital Sant Joan de Déu 
(Departament de  
voluntaris)

Hotel Tahití Playa

Idilia Foods

Illa Fantasia

Institut Químic de Sarrià

La Piara

Laboratorio Dental David 
Centelles

Laboratorio Stada

Laboratorios Alifarm

Liven

Luz de Cian

Lleure Jordi Turull

Magic Box Int. Toys

Maresme Waves

Matutano

Metalistería Sánchez

Monty/Roly

MPFBags

Nacex 

Natural Fruits

Nike

NorteHispana

Norwood & BIC Graphic 
Europe

Novomatic Lottery  
Solutions

Optica Turó

Palau Turf - Profesional 
Sportsverd Futbol

Panrico

Parc d'Atraccions  
Tibidabo

Pastisseria Arpa

Pepe Peluquitas

Poble Espanyol de  
Barcelona

Port Aventura Fundació

Reprografía Industrial de 
Catalunya

Restaurant Can Cargol

Restaurant -Pizzeria 
Volantí

Royal Padel

Ruibal Losada

S.C. Dentals Dra. Lorena 
Gómez

Salvat Logística

Sanka Inma Rodriguez

Schweppes Suntory 
España

Seguros Bilbao

Semillas Batlle

Servicuina (Logística y 
Distribución)

Sistemas Digitales  
Corporate 

Taquicel 

Trac Rehabilitaciò  
d' Edificis 

Tubertini

Unisys

Universitat Abat Oliba 
CEU

Venpharma

Vinaltis

Wences Guso

Wisat
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L’Escola de Família

Una vegada més, Catalina Munar ha exposat als pa-
res dels infants de P3 una sèrie de recomanacions 
per posar límits als fills, entenent que és una feina 
complicada, on la por a la frustració i el nostre sen-
timent de pares fa que de vegades ens equivoquem 
a l’hora d’establir el que seran les bases de creixe-
ment i comportament dels nostres fills i filles.
 
La convocatòria ha estat molt exitosa i, com sempre, 
el torn de preguntes ha sigut la part més interessant 
pels casos quotidians que s’hi exposen.

Lydia Vidal

"Comunicació afectiva i efectiva amb adolescents"

L’Eva Bach ens va fer reflexionar sobre com la comu-
nicació ha de ser afectiva i efectiva amb els adoles-
cents. No sempre es fa amb paraules, de vegades la 
comunicació es fa amb conductes, canvis físics...; per 
tant, és molt important aprendre a mirar, veure, ob-
servar, escoltar i preguntar.
 
Ens va transmetre que hem de ser molt positius, im-
pulsors de somnis, no podem tallar la creativitat ni 
les ganes als nostres fills i filles; però sempre ens 
hem de mantenir en el nostre lloc d’adults, hem 
d’exercir autoritat i hem de transmetre el nostre lle-
gat. Normalment, en el futur, acostumen a ser un re-
flex nostre. És una feina complexa, tal com evidencien 
reflexions sobre els adolescents des de les èpoques 

"Educació en família: emocions, vincles i límits. 

De la tendresa a la disciplina"
Ponent: Catalina Munar, psicòloga. Directora psicològica d'Anne Fundació

Ponent: Eva Bach, llicenciada en ciències de l’educació, pedagoga, mestra, escriptora, orientadora i tera-
peuta familiar

antigues. Però és una etapa de la vida que sempre es 
supera, i en el 99% de les vegades es resol amb èxit.

Lydia Vidal
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“Com resoldre els nostres confl ictes del dia a dia?”

La Mª Helena Tolosa va tranquil·litzar als pares i 
mares dient que els conflictes  són inherents a la vida 
mateixa; no són quelcom a témer, el que pot resultar 
més o menys problemàtic sol ser la manera de gestio-
nar-los. S’han de treballar seguint aquestes fórmules: 
Coherència + Constància = Fermesa, i Afecte + Comu-
nicació = Vincle. Va ressaltar la importància d’establir 
normes perquè els nostres fills i filles creixin sans, 
responsables i autònoms. L’OBEDIÈNCIA HA DE 
DONAR PAS A L’AUTONOMIA!

Lydia Vidal 

Ponent: Mª Helena Tolosa, mestra, logopeda i 
psicopedagoga

“Gestió de la família sense estrès, la felicitat dels nostres fi lls”

La ponència de la Carlota Iglesias va ser molt parti-
cipativa i dinàmica. Ens va fer reflexionar sobre els 
moments de felicitat que hem tingut al  llarg de la 
infància, l’adolescència i durant l’edat més madu-
ra; i vam comprovar com els nostres pares ens van 
educar per ser feliços amb petits detalls i moments. 
Ara, aquest és el nostre repte.

Ens va recomanar un decàleg per ajudar a fer feliços 
els nostres fills i filles, basat en: l’amor incondicional, 
l’autoestima, potenciar l’autonomia, fer guanyar 
confiança en ells mateixos, valorar l’esforç, educar amb 
sinceritat i honestedat, respectar la individualitat, 
posar límits, aportar seguretat, i educar en pau i 
tranquil·litat. Al llarg del dia hi ha pocs moments 
realment feliços, per tant, cal créixer gestionant el mi-
llor possible el conjunt de  les emocions.
 
Lydia Vidal

Ponent: Carlota Iglesias, psicòloga i terapeuta familiar
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“Es pot fer coaching als fi lls?”

La Marta Albadalejo ens va explicar quin es el procés 
del coaching i com el podem aplicar en els nostres fills 
i filles. El procés es pot dividir en vàries fases: desco-
brir, inventar, produir i reflexionar. Amb aquesta eina 
es pot aconseguir que les persones maximitzin els 
seus resultats. La clau és que qui rebi el procés tin-
gui la voluntat d’aconseguir quelcom. Els nostres fills i 
filles, davant dels fracassos, obstacles i ensopegades, 
perden la voluntat de creure en les seves capacitats. 

Ponent: Marta Albadalejo

“Mindfunless, enfoca la atención en la era de las distracciones”

El professor Tobías ens va fer experimentar com som 
capaços de concentrar-nos quan estem pendents d’un 
fet concret; per exemple, assaborint una galeta durant 
5 minuts o sentint la nostra respiració. La seva reco-
manació davant de tots els impulsos que rebem durant 
el dia és aprendre a concentrar-nos en el moment, 
mostrar una actitud de curiositat pel fet que volem viu-
re i així podrem pensar amb claredat, gestionar millor 
l’estrès, reduir la impulsivitat i gaudir més del present. 
Ens va fer una reflexió molt interessant sobre el que 
ens passa a tots avui dia; ell diu que “el Present és el 
lloc més deshabitat del planeta”.

Lydia Vidal

La ponent ens va fer algunes recomanacions davant 
de preguntes clau com: “Podem pressionar massa als 
fills?”. Com a pares, tenim uns permisos per ajudar a 
créixer, els podem donar confiança dient: “no passa res 
si t’equivoques…”. Però això s’ha de fer de veritat i ser 
generós.

Lydia Vidal 

Ponent: Fernando Tobías, professor a la Universidad Pontifi cia de Comillas, terapeuta i formador
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Les activitats en família

Els pastorets

Ruta nocturna per Ciutat Vella

Vam anar al teatre Foment Hortenc del barri d’Horta, 
que enguany celebrava els seus 100 anys, a veure els 
Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Al arribar 
ens vam esperar una estona mentre agafàvem les 
entrades, després vam entrar a la sala i, quan tothom 
estava assegut al seu lloc, va començar l’obra.
 
L’obra és llarga, per sort hi havia petites pauses per 

El dissabte 25 de novembre vam anar a la visita guiada 
a la Ciutat Vella de Barcelona, organitzada per l’AMPA, 
per conèixer les seves llegendes.

Vam començar a la plaça del Rei, baixant per Via Laie-
tana fins arribar a la Barceloneta. Va ser molt interes-
sant, perquè la guia va explicar-nos molts secrets i vam 
descobrir racons de la ciutat pels que hem passat so-
vint però que no coneixíem. Va explicar-nos, per exem-
ple, que a la plaça del Rei hi vivia el botxí, i ningú volia 
ser veí d’ell perquè el seu ofici consistia en executar i 
castigar a les persones condemnades, tant si realment 
eren culpables com si no.

També ens va explicar els martiris de Santa Eulàlia, 
una noia cristiana nascuda a Sarrià (aleshores es par-
lava del desert de Sarrià) que amb només 13 anys va 
ser castigada perquè va demanar que deixessin de per-
seguir els cristians.

anar a fora o al lavabo. Quan va acabar, els de l’escola 
ens vam fer una foto amb alguns dels personatges. 
L’obra de teatre va estar molt bé; malgrat la durada, 
fou divertida i entretinguda. Recomano a tothom aquest 
clàssic nadalenc!

Natàlia Corcoy 1r ESO C

Entre les explicacions de la guia sobre execucions, 
assassinats i persones salvades pels àngels, els ca-
rrerons i el seu entorn de llums i ombres ens va acom-
panyar amb un xàfec intens però de curta durada 
que va fer més engrescadora la història nocturna de 
Ciutat Vella.

Va explicar-nos molts dels noms dels carrers de Ciu-
tat Vella i per què es diuen d’aquesta manera, com per 
exemple: carrer de les Mosques, carrer del Boc, carrer 
dels Corders, etc. Va acabar amb una mirada al barri 
de la Barceloneta; una petita introducció, suficient per 
encuriosir-nos de cara a fer una nova visita per l’antic 
barri dels pescadors

Oleguer Martrat 6è D
David Boronat i Roger Hueto 6è C
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El nostre primer curs de cuina de Nadal 

El dimarts 12 de desembre, com a pares novells a 
l’Escola Pia, amb el nostre nen recent incorporat a P3, 
vam tenir el plaer de participar en el nostre primer 
curs de cuina de Nadal, organitzat per l’AMPA.

Va ser una esplèndida ocasió per gaudir de la compan-
yia d’altres pares i mares de l’escola, de l’entusiasme 
de la Carolina, la nostra cuinera convidada, del bon fer 
de la Maite i d’un menú boníssim, que va consistir en:

• Milfulles cruixent d'albergínia, formatge cremós i 
pernil 

• Filet porcí amb salsa de mostassa
• Semi-fred de torró 

El curs va tenir lloc a la cuina de l’escola i, entre fo-
gons enormes i olles gegants, vam posar fil a l’agulla a 
les 8 del vespre en punt. Com a primera experiència en 
aquest tipus d’activitat, els nostres dubtes eren nom-
brosos. Miraríem com la cuinera treballava i nosaltres 
tan sols prendríem notes, o podríem participar activa-
ment? Es podrien tastar els plats? Es faria tot allà, in 
situ? Part dels ingredients ja vindrien semi-preparats?

Doncs no hauríem pogut quedar més satisfets! No tan 
sols vam tenir l’oportunitat de participar en l’elaboració 
de tots els plats des del principi (la pràctica fa al mes-
tre), sinó que hi havia prou quantitat per sopar tots 
plegats allà mateix, acompanyant el menú d’un bon vi 
negre. Si al començament a la cuina feia una mica de 
fred, un bon got de vi va servir per escalfar-nos una 
miqueta.

L’estrella de l’activitat va ser, sense cap mena de dubte, 
la nostra cuinera, la Carolina, qui amb la seva energia 
i els seus consells, ens va tenir ben ocupats i satisfets 
durant dues hores i mitja.

Una de les coses en què més va insistir la Carolina va 
ser en les virtuts d’experimentar i innovar, ja que la 

creativitat a la cuina és un factor clau per sorprendre 
als comensals. Per altra banda, ens va demostrar que, 
si alguna cosa es torça o es desvia, sempre hi ha algun 
truc per redreçar-ho:
 
•  Si no tenim pasta de milfulles, es pot fer servir pasta 
de full, obrint la peça per la meitat per poder muntar 
l’entrant.
•  Si no hi ha formatge cremós, com un mascarpone, 
fem servir formatge fresc, que s’adapta perfectament a 
la majoria de gustos sense dominar-los.
•  Si no tenim tomàquet raf, podem fer servir tomàquet 
verd d’amanir, però abans de passar-lo per la paella, 
a més de l’oli i la sal, li posem una mica de sucre per 
treure l’acidesa.
 •  Si no ens ha arribat el pa de pessic de soletilla o 
els melindros, trinxem galetes i hi afegim mantega fosa 
per fer una massa prou compacta per muntar la base 
de les postres.
 •  Si la salsa de mostassa es pot cremar a la safata 
de forn, posem un paper de cuina al fons de la safata 
abans de posar el filet i cobrir-lo amb la salsa.

És que sembla que tot sigui facilíssim i tingui solució!
I, per acabar aquesta petita crònica, coses que podríem 
destacar de cada plat:
•  Milfulles cruixent d'albergínia, formatge cremós i 
pernil: cal sorprendre amb el muntatge de les capes 
que formen el plat. Cadascú el va fer diferent. I la salsa 
d’all, orenga, julivert i oli va ser un deliciós descobri-
ment!
•  Filet porcí amb salsa de mostassa: trenta minuts de 
maceració amb vi blanc, prèviament a la cocció, ens do-
narà un filet molt tendre i gustós.
•  Semi-fred de torró: una espectacular i suculenta 
bomba calòrica, que només ens podrem permetre si 
després anem una estona al gimnàs!
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Després del que descrivim aquí, està clar que aques-
ta no serà la nostra única experiència a la cuina de 
l’Escola Pia.

Gracias, Carolina, por tanta energía y por enseñarnos 
a cocinar.

Esther i Ferran, pares del Robert Tarrasa Novoa,  
P3 Formigues

El curs de cuina de Nadal per a nens i nenes

El curs de cuina d'aquest any 2017 va ser increïble! 
Entre tots vam aconseguir el repte: cuinar un en-
trant de farcells de pernil i formatge, un plat princi-
pal de cuixetes de pollastre amb farciment de salses 
variades, i per acabar un brownie nadalenc! El més 
sorprenent és que ho vam fer amb dues hores, i 
això que érem un piló de nens i nenes fent molt so-
roll! Com cada any, vam començar per les postres, 
que és el que més feina dona. Primer calia separar 
els rovells de les clares i després batre les clares 
a punt de neu; feia un mal el braç! Vam barrejar 4 
cullerades de sucre i 3 de farina amb els rovells fins 
aconseguir una barreja homogènia. Hi vam afegir la 
xocolata fondant desfeta al foc i després les clares 
a punt de neu perquè el brownie sortís esponjós. A 
continuació, al forn.

Mentre teníem els brownies al forn, vam començar 
amb l'entrant, els farcellets. Consistia en agafar una 
làmina rodona de massa i emplenar-la amb formatge 
i pernil. Després, tancar el farcellet amb cura, sense 
trencar la massa, i fer la vora amb les puntes d'una 
forquilla perquè quedés segellat. A continuació, les 
vam untar amb ou, i al forn.

Tot seguit tocava el plat principal, cuixetes de pollas-
tre amb farciment de salses variades. Ho vam fer de 
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la següent manera. Amb les cuixetes de pollastre 
col·locades en una safata, les vam ruixar amb molta 
taronja, a més d'oli i sal. Un cop ben condimentades, 
al forn. Mentrestant, vam aprofitar per acabar els 
brownies amb sucre glassa i lacasitos.

Un cop tot llest, vam gaudir d'un bon sopar del que 
encara conservo bon gust de boca! Boníssim! Tot va 
sortir tan bo que quan els pares van arribar també 
en volien una mica. Tots ho vam passar tan bé que 
estic segur que l'any que ve repetirem. I jo estic qua-
si segur que si llegeixes aquest text, tu també vol-
dràs venir a gaudir de la cuina amb nosaltres.

Moltes gràcies a la nostra mestra de cuina, la Caro-
lina. Espero que l'any vinent torni.

Eduard Moll de Alba 1r d’ESO
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Teatre Zas!

Cine Fòrum

Nunca había ido a un espectáculo de magia tan 
entretenido. Fue una experiencia increíble que me 
gustaría repetir. Me gustaron mucho las planchas 
de metal que se metían en la caja donde había una 
chica. Otra cosa que me gustó mucho fue la parte de 
China con una música muy divertida.

Lucía Luque

Aquest curs hem iniciat a l'escola un cicle de conver-
ses sobre temes i arquetips relacionats amb l'educació 
presents al llarg de la història del cinema. 

Durant la primera part de la sessió, el professor de 
Cultura Audiovisual de batxillerat, Jordi Vilar, presen-
tava una sèrie de seqüències cinematogràfiques curo-
sament seleccionades, de pel·lícules tant espanyoles 
com internacionals, per presentar diferents enfoca-
ments del tema a debatre. En Jordi explicava el context 
històric i cinematogràfic de cada seqüència i les seves 
característiques tant de fons com de forma, i ens su-
ggeria un anàlisi comparatiu.

Durant la segona part, conversàvem a partir de les 
idees que ens havien generat les escenes projectades. 
La interpretació que ha fet el cinema de determinats 
arquetips ens ha permès entendre millor com ha evo-
lucionat la percepció social d'aquests clixés al llarg 
dels darrers 50 anys. 

En la primera sessió es va tractar la figura paterna. 
Vam revisar el concepte de paternitat i com ha canviat 
la percepció cultural que l’envolta. Les escenes que 
vam veure ens van permetre reflexionar sobre la idea 
d'autoritat i proximitat; així com sobre els canvis en els 
rols de pare i mare. 

I en la segona sessió vam tractar els models de 
professor/a i els reptes que aquesta figura ha d'afrontar. 
Per exemple, els diferents enfocaments segons el grup 

classe (conflictiu, de classe social baixa o mitja/alta) o 
el tipus de professor (passota o vocacional).

Aquí teniu la llista de les pel·lícules d'on es van 
extreure les seqüències visionades:

1ª EDICIÓ. Del pare autoritari a l’heroi
Madeleine (David Lean, 1950)
El pare de la núvia (Father of the Bride, Vincente Mine-
lli, 1950)
Llança trencada (Broken Lance, Edward Dmytryk, 1954)
Rebel sense causa (Rebel Without a Cause, Nicholas 
Ray, 1955)
Matar un rossinyol (To Kill a Mockingbird, Robert 
Mulligan, 1962)
Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964)
Somriures i llàgrimes (The Sound of Music, Robert 
Wise, 1965)
Endevina qui ve a sopar (Guess Who’s Coming to 
Dinner, Stanley Kramer, 1967)
El pare de la núvia (Father of the Bride, Charles Shyer, 
1991)
Els pares d’ella (Meet the Parents, Jay Roach, 2000)
Buscant a Nemo (Finding Nemo, Andrew Stanton i Lee 
Unkrich, 2003)
El dia de demà (The Day After Tomorrow, Roland 
Emmerich, 2004)
Endevina qui (Guess Who, Kevin Rodney, 2005)
La recerca de la felicitat (The Pursuit of Happiness, 
Gabriele Muccino, 2006)
La carretera (The Road, John Hillcoat, 2009)
Els descendents (The Descendants, Alexander Payne, 
2011)

2ª EDICIÓ. De l'adoctrinament a la motivació crítica
Un grup complicat
Adéu, Mr Chips (Goodbye, Mr Chips, Sam Wood, 1939 - 
Herbert Ross, 1969)
Rebel·lió a les aules (To Sir, with Love, James Clavell, 
1967)
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A parar taula, però per jugar

El grup SET de didàctica del joc de taula a l'aula de ma-
temàtiques d'ABEAM ens va oferir un taller de jocs de 
taula pels pares de l'Escola. Una jornada fantàstica per 
veure els jocs des d'un altre punt de vista.

Llegiu l’experiència de l’Helena Alsius, 
de 2n de primària

Sister Act 2 (Sister Act 2: Back in the Habit, Bill Duke, 
1993)
Ments perilloses (Dangerous Minds, John N. Smith, 
1995)
Els nois del cor (Les choristes, Cristophe Barratier, 
2004)
La classe (Entre les murs, Laurent Cantet, 2008)
Professor Lazahar (Monsieur Lazhar, Philippe Falar-
deau, 2011) 
El professor (Detachment, Tony Kaye, 2011)
La professora d’història (Les héritiers, Marie-Castille 
Mention-Schaar, 2014)
El professor/a trencador
El Club dels poetes morts (Dead Poets Society, Peter 
Weir, 1989)
La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999)
El somriure de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, Mike 

Newell, 2003)
El mal professor/a
Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front, 
Lewis Milestone, 1930)
Els 400 cops (Les 400 coups, François Truffaut, 1959)
Bad Teacher (Jake Kasdan, 2011)
Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 2018)
La salvació de l’alumne/a especial
El miracle d’Anna Sullivan (The Miracle Worker, Arthur 
Penn, 1962)
Matilda (Danny DeVito, 1996)
L’indomable Will Hunting (Good Will Hunting, Gus Van 
Sant, 1997)

Us animem a participar en les properes edicions!
 
Natàlia Olano
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Som d’infantil!

Obrim els ulls, sortim de casa, entrem per la porta 
principal de l’Escola Pia de Sarrià i escoltem el primer 
“bon dia!”. Potser no és un nen o nena de la teva clas-
se, però fas una ullada enrere i recordes que fa 5 anys 
eres la seva tutora; s’ha fet gran! 

Les entrades solen ser neguitoses, els pares tenen 
pressa per arribar a la feina, els nens volen retrobar-se 
amb els seus companys, les corre cuites pel passadís 
són constants, però tot es calma quan prenem cons-
ciència de què som a l’escola i comencen les rutines 
diàries d’aula.

Estem preparats per: descobrir, investigar, jugar, sal-
tar, pensar, respectar, escoltar, cridar, cooperar, mi-
rar, disfressar-nos, plorar... en definitiva, construir el 
futur. Sense donar-nos compte, ens veiem immersos 
en Sant Josep de Calassanç, Castanyada, Nadal, Can-

tada de nadales, Carnestoltes, Festival... En un obrir i 
tancar d’ulls ens trobem a final de curs i ens adonem de 
com han canviat. La Maria ja escriu el seu nom, en Leo 
comparteix les joguines amb el seu amic Roc, l’Elena 
no deixa ni un moment d’inventar mil aventures d’ani-
mals amb el seu amic Marc, i la Jana explica contes a la 
rotllana als companys que se l’escolten amb admiració 
(crec que en un futur podria arribar a ser mestra!). 

Tot aquest creixement personal no hagués sigut pos-
sible sense la feina feta entre família, escola i alum-
nes. Així doncs, continuem deixant que l’infant sigui el 
veritable protagonista del seu aprenentatge, curant les 
ferides fetes al pati, fent de mediadors en conflictes, 
dissenyant disfresses, caçant monstres... Tot amb la 
vostra ajuda, famílies!

L’equip educatiu d’educació infantil

Dimensió interior. La mirada cap a dins

Què hi ha més important que ser feliç? Acceptar-se? 
Saber què em passa, per què i com gestionar-ho?

Quan em conec, puc posar-me davant de les dife-
rents emocions i estats d'ànim que sento, buscar i 
trobar la forma d'estar a gust amb mi mateix/a i ser 
empàtic/a amb els altres per tal d'oferir el meu ajut.

A l'Escola Pia creiem que és essencial un treball siste-
màtic de la dimensió interior, per tal de posar paraules 
a allò que ens passa per dins i viure-ho d'una forma po-
sitiva o, si més no, profitosa i que ens ajudi a créixer. Ja 
pots ser una empresària molt important, una persona 
amb molts diners, o un esportista d'elit, que si no saps 
què fer amb les teves emocions, mai tindràs una vida 
plena, ni et sentiràs a gust amb tu mateix/a.

Comencem aquesta important tasca des de P3, ajudant 
als infants a verbalitzar el que senten i pensen. Com ho 
fem? Simplement, aturant-nos. Cada matí, després d'es-
morzar, deixem fora de la classe tot el que portem de 
casa o del carrer (conflictes amb els pares o germans, 
ganes de jugar...) i dediquem uns minuts a viure el mo-
ment present. Ho fem mitjançant diferents tècniques:

Mindfulness: exercicis per treballar les emocions i 
l'atenció plena.

Kinesiologia: exercicis que, a partir de certs moviments 

i coordinant diferents parts del cos, o simplement to-
cant algun punt de la nostra anatomia, ens ajuden en la 
gestió d'emocions per relaxar-nos o activar-nos.

Relaxació-respiració-meditació-visualització-veu 
i parla (cantem les vocals)

Massatge: amb les nostres mans, entre companys/es, 
en grup, per parelles, i amb material o sense.

Taitxi, ioga, txicung... De vegades, algunes posicions 
d'aquestes pràctiques també ens ajuden a mantenir el 
nostre objectiu: focalitzar el moment present, controlar 
les emocions, activar-nos...
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Aquests MOMENTS es poden repetir després d'un 
conflicte entre alumnes, davant d’una situació per-
sonal, per regular l’excitació del grup... Però és molt 
important que com a mínim es realitzin un cop al dia 
i tinguin un lloc en l'horari. Cal que sigui un treball 
sistemàtic per treure’n el màxim profit. Val a dir que 
no han de ser sempre pràctiques passives. De vega-
des, un ball dinàmic proposant una sèrie d'exercicis 
concrets ens ajuden a mantenir "l'ara i aquí" i tenir 
una consciència plena.

Demaneu als vostres fills/es que us ajudin a 
"aturar-vos"!

Susana Carcassona. Tutora de P3

Els hàbits a P3

El treball dels hàbits i les rutines és bàsic a l’edu-
cació infantil, aquests ajuden als infants a estruc-
turar-se, orientar-se i potenciar l’autonomia i la 
socialització. Mitjançant les pautes que se’ls ofe-
reix, aconsegueixen millorar la convivència amb 
els seus iguals i la responsabilitat en el treball del 
dia a dia. 

Els hàbits són formes de comportament adquirides 
per mitjà d’un aprenentatge o de l’experiència. Són 
les conductes socials necessàries per poder-nos 
relacionar amb les altres persones dins i fora de 
l’àmbit escolar, i a més reforcen l’autoestima i la 
seguretat personal. Els hàbits no només cal ense-
nyar-los, els mestres hem de ser models i acompa-
nyar-los perquè quedin ben assolits i no suposi cap 
esforç utilitzar-los diàriament. Un element clau en 
la interiorització dels hàbits és la implicació de les 
famílies i, per tant, s’ha de crear un bon vincle famí-
lia-escola per integrar-les en aquest procés. 

A P3 els hàbits són un dels objectius principals, i és 
per això que els mestres proposem situacions i ru-
tines que afavoreixen la seva pràctica i adquisició. 

S’han d’anar observant els petits progressos dia 
rere dia i saber valorar-los, doncs pels infants és 
una motivació important i necessària per continu-
ar avançant. Mitjançant l’adaptació a les rutines i 
el seguiment d’aquestes, els nens i nenes van co-
neixent l’entorn que els envolta, superen les seves 
pors a tot allò desconegut, descobreixen què és el 
que ve després i se’ls dona la seguretat i confian-
ça que necessiten per adaptar-se i trobar-se a gust 
en l’entorn escolar. D’aquesta forma, s’aconsegueix 
que els infants tinguin un bon desenvolupament in-
tegral, doncs la clau per aprendre és sentir-se bé. 

Els nostres hàbits del dia a dia són:

– Hàbits de sociabilitat: compartir el material; ajudar els 
altres; saber escoltar a tothom i respectar el torn de pa-
raula; saludar quan arribem i marxem d’un lloc; apren-
dre a jugar amb els altres sense barallar-se; respectar 
les persones, els animals i les plantes; respectar el mo-
biliari i el material; seure bé; parlar sense cridar; dema-
nar el torn de paraula; saber disculpar-se i perdonar; 
saber demanar les coses si us plau i donar les gràcies.

– Hàbits d’autonomia i d’higiene personal: posar-se i 
treure’s correctament la bata, el jersei o l’anorac; saber 
veure la necessitat de rentar-se les mans; posar-se la mà 
a la boca al tossir; tenir cura de mocar-se; anar net/a; ne-
tejar-se després d’anar al lavabo; no ficar-se els dits i/o 
altres objectes a la boca; menjar sol i sense embrutar-se. 

– Hàbits de treball: escoltar quan ens expliquen alguna 
cosa; aprendre a treballar sense gaire soroll ni cridar; 
utilitzar correctament els estris més usuals; parti-
cipar en activitats comunes; tenir curiositat i interès 
per aprendre coses noves; saber acceptar les normes, 
els errors i, en la mesura del possible, rectificar-los; 
aprendre a treballar en grup.

– Hàbits d’ordre: recollir sempre les joguines i el ma-
terial; llençar els papers a la paperera; entrar i sortir 
de la classe de forma ordenada; deixar la cadira ben 
col·locada; penjar l’abric, la bata i posar la bossa de 
l’esmorzar al seu lloc.

És important recordar que les petites accions quotidia-
nes esdevenen hàbits sobre els quals els nens i nenes 
construeixen la seva autonomia. Les rutines generen 
hàbits, i els hàbits, capacitats.

Ainoha Garcia. Tutora de P3
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Our conversation assistants 

by Kindergarten English Specialists Team

This year we have welcomed three conversation aux-
iliaries from the UK. Their names are India, Mia and 
Alice, and they are living with families who kindly 
offered their homes to host them during the school 
year. Here is some information to help you get to 
know them better, why they are here and what they 
contribute to the school and families.

Why did you apply for this placement?
India- I decided to relocate to Barcelona for a year 
placement after finishing my Geography degree. With 
a big interest in learning about a different culture and 
a different school environment, working at Escola Pia 
Sarria was extremely appealing.

Mia- I applied for the placement in Barcelona as I am 
interested in teaching primary students and wanted the 
experience of working and living abroad. I love living in 
Barcelona and am very grateful for this amazing op-
portunity.

Alice- After finishing my A-levels, I applied for this role 
in order to experience and to learn about a culture that 
differs from my own.  My aim whilst moving to Barce-
lona was to fully integrate into the work place environ-
ment and family/social life here.  

What have you gained from your experience so far?
India – Over the past 9 months, I have learnt many 
things. I have learnt about the way of life here, how to 
communicate with the children through facial expres-
sions and games, but also how to adapt to the school 
environment here because it is very different to the one 
I know. Through different activities and small group 
conversation sessions, I believe that the children have 
benefited from our language lessons, but also we have 
learnt a lot from them and their enthusiastic English 
teachers.
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Mia- I have learnt a lot from the teachers here in re-
gards to teaching techniques and working with a wide 
age range of students has increased my confidence. It 
is also very rewarding to see students improve and gain 
confidence when speaking English and enjoy lessons.

Alice – The main thing I have gained from this experi-
ence is the confidence to take classes and implement 
new and creative activity ideas in order to improve my 
students English level. For me, outside of the class-
room, my main achievement has been learning and 
improving my Spanish, this has helped me settle into 
life here and has given me the opportunity to mix with 
local people.

Activitats família i escola

Com cada any, són moltes les activitats que fem conjun-
tament amb les famílies. Tot i que a vegades aquestes 
activitats alteren l’horari i la rutina diària de les classes 
i dels alumnes, és una manera per a què pares i mares 
puguin conèixer i viure de més a prop les activitats que 
duem a terme diàriament amb els seus fills i filles.

Aquest curs hem proposat la col·laboració de les 
famílies amb el taller disfresses, la construcció del 
pessebre i també, com a novetat, la creació de la 
mona gegant del parvulari. Són activitats en què les 
famílies s’organitzen entre elles i ajuden a l’equip de 
mestres. 
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Enguany, la creació de la mona ha estat una activitat 
molt participativa en la que pares i mares, amb l’ajuda 
dels seus fills, van fer un pastís gegant que ens vam 
menjar conjuntament abans de les vacances de Pas-
qua. Volem enviar un agraïment especial a la Kirstin, 
que va liderar el projecte i ens va ensenyar a fer coses 
xulíssimes amb fondant i xocolata! 

Per altra banda, tenim l’activitat del “Vine’m a veure”. 
Aquesta activitat neix de la proposta d’algunes famílies 
per conèixer de més a prop el dia a dia a l’escola, per 
saber una mica més sobre com es treballa a l’aula, ja 
que sovint amb el que expliquen els nens i nenes no 
es poden fer a la idea del què i el com.  La psicomotri-
citat, l’anglès i el treball cooperatiu són les activitats 
proposades. En grups de 3-4 persones, els pares i ma-
res que han volgut, han pogut viure de primera mà una 
d’aquestes sessions. 

Com a mestres, estem contentes de l’experiència, ja 
que igual que els nens, no és el mateix que t’expliquin 
una cosa que viure-la. Som conscients que hem alterat 
la rutina dels petits i que ells mateixos moltes vegades 
no han actuat ni s’han comportat com ho fan normal-
ment, però per les famílies ha estat una experiència 
única i molt gratificant.

Per acabar, donem les gràcies a les famílies enlla-
ços, per la gestió, la col·laboració i la implicació amb 
l’escola. Sense elles, organitzar algunes d’aquestes 
activitats seria molt més difícil. També agraïm a totes 
aquelles famílies que heu pogut participar en alguna 
de les activitats proposades i a totes en general per col-
laborar amb nosaltres sempre que ho hem necessitat!

“Vine'm a veure" és el nom de l'última activitat en 
la qual hem pogut participar els pares de parvulari. 
En el cas de P3, es tractava d'assistir a una sessió 
de psicomotricitat (una de les classes preferides 
dels nostres fills) per veure’n el funcionament. 
Tots havíem pres el significat de "Vine'm a veu-
re" al peu de la lletra; ens pensàvem que només 
anàvem a observar; així que estàvem mentalitzats 
a intentar no "alterar" el funcionament de la ses-
sió. Però de seguida ens vam adonar que l'activitat 
s'hauria de dir "vine a compartir amb nosaltres", 
ja que vam participar i actuar com un més de la 
classe. Animats per les mestres, ens vam convertir 
en una "eina" més de la sala o un membre més 
del grup amb qui comunicar-se, jugar i interactuar. 
Ens vam amagar, gronxar, saltar i córrer, gaudint 
del moviment i del joc amb tots els infants. Vam 
poder observar un grup classe unit, amb plena 
confiança i seguretat en ells i amb l'espai i els jocs 
que proposaven.  

L'experiència va anar més enllà d'una estona fan-
tàstica amb els nostres fills; participar en aquesta 
activitat ens ha permès entendre molt més el que 
explica la nostra filla del seu dia a dia a l'escola. 

Així doncs, nosaltres en traiem dues conclusions: 
la primera és que el nom de la proposta no li fa 
justícia, i la segona és que tant de bo totes les "as-
signatures" poguessin oferir un "vine'm a veure".

Carme Serra
Mare de la Joana i en Mateu 
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Les expectatives són grans, els nervis de saber i veu-
re com actuarà el teu fill dins el grup classe, també; 
pensar si es portarà bé, no tan bé; farà cas o no, tam-
bé. I tot això passa i se’n va quan passes la porta de 
la classe dels Esquirols. Et tornes una nena petita de 
P4 que just comença a ser personeta, que a poc a poc 
va sortint de l’ou familiar i també a poc a poc va sent 
més autònoma. 

Aleshores, amb la mirada de 26 nens sobre teu, bus-
ques el teu fill, i t’està esperant ben emocionat amb 
els braços oberts per dir-te ràpidament què hauràs 
de fer i quina activitat farem tots plegats. Seus al lloc 
assignat amb un grup format per 4 personetes i tu. Et 
posen una medalla preciosa que indica el teu paper 
protagonista dins d’aquest grup. 

Tots tenim clar què ens toca fer i quina és la nos-
tra responsabilitat. I de sobte es fa un silenci preci-
ós perquè parla la nostra mestra, l’Aldara, amb un 
to suau però precís, donant les primeres indicacions 
al grup classe. I ens posem a treballar. A parlar, es-
coltar, tornar a parlar i tornar a escoltar. De mica en 
mica entrem en una dinàmica de grup, on ens neces-
sitem i respectem les normes, on tenim clares les 
indicacions que ens dona la mestra i on observem i 
sentim que tenim veu pròpia dins del grup, sigui quin 
sigui el nostre càrrec. Per cert, prèviament hem es-
collit un nom que ens representa. 

Ens posem d’acord a l’hora de decidir quantes pe-
ces volem i necessitem per construir el nostre repte. 
L’encarregat de material, com indica la pròpia meda-
lla, és qui ens porta a la taula les peces necessàries. 
I no comencem encara, esperem a què la resta de 
grups tinguin també les seves fitxes. Paciència i a es-
perar. De nou, les indicacions de la mestra ens donen 
el permís per iniciar el repte. L’aconseguim! 

Una nova dinàmica, ara de dibuix cooperatiu i colors, 
dona pas a la següent activitat, on de nou l’espera, el 
torn i el respecte a la feina dels altres omple l’am-
bient entre les taules i a tota la classe. Recollim, fi-
nalitzem el treball en equip i seiem amb calma a la 
rotllana per posar en comú les experiències que hem 
tingut. Bones o no tan bones, totes ben vàlides i po-
sitives. Escoltem en silenci els portaveus, identificats 
amb una altra medalla. 

Finalitzada aquesta gran experiència, marxem de 
l’aula i ens tornem a fer pares i mares, i reflexionem 
i donem gràcies per tenir oportunitats com aques-
tes. Viure l’escola és fonamental perquè l’equip es-
cola-família-alumne funcioni. Els petits grans reptes 
del procés cooperatiu de P4 de ben segur es trans-
formaran en grans projectes futurs a primària, ESO i 
al batxillerat. Endavant SUMMEM!

Mireia Pi
Mare d’alumne de l’Escola
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Un viernes nos invitaron a participar a una clase de 
psicomotricidad de la clase de P3 de nuestra hija. 
Al principio creíamos que solo iríamos a observar 
lo que hacían los peques y que nos limitaríamos a 
gravar vídeos y hacer fotos con el móvil.

La primera sorpresa de la mañana fue cuando nos 
dijeron que íbamos a participar nosotros en la cla-
se y que íbamos a interactuar con ellos. Subimos la 
escalera al gimnasio con muchas ganas de ver qué 
hacían los peques y poder vivir todas las historias 
que nos explicaba nuestra hija. 

Tuvimos un recibimiento muy enérgico con los pe-
ques. Tan solo entrar en la clase y quitarnos los 
zapatos ya éramos uno más de la tribu. Jugábamos 
a “pilla pilla”, al escondite, a lanzarnos pelotas, a 
lanzarlos a ellos por los aires para que aterrizasen 
en la colchoneta... Incluso pude vivir el ataque co-
ordinado de los hombretones de la clase que con-
siguieron tirarme en la colchoneta y lanzarse todos 
encima mío (tuve que esforzarme para sacármelos 
de encima), mientras las chicas jugaban con las 
capas rojas puestas a que eran heroínas que lan-
zaban rayos por las manos. 

Nos lo pasamos muy bien. De hecho, casi todos 
aún se acuerdan del rato que pasamos. Incluso en 
un cumpleaños que fuimos hace poco, uno quería 
que fuese a jugar con él en las camas elásticas. 

Es una experiencia que recomiendo al 100%, ya 
que te sirve para ver cómo es una clase por dentro, 
cómo interactúa tu hij@ y te permite conocer a sus 
amigos mientras juegas con ellos. Todo mientras 
haces más ejercicio que en un gimnasio, y encima 
gratis. 

¡Me he quedado con ganas de volver! Y por cierto, 
el móvil no lo sacamos en todo el rato para no per-
dernos ni un segundo del juego.

Pere Ameller
Pare de la Clàudia 

Som una família de P3 i 1r de primària. Aquest 
any hem participat en el “Vine’m a veure” a P3. És 
una experiència molt gratificant i divertida que et 
permet veure als nens en el seu entorn; com inte-
ractuen amb les seves mestres, amb els seus com-
panys i fent una de les seves activitats preferides: 
psicomotricitat. S’ho passen molt bé i tu els pots 
acompanyar fent l’activitat amb ells. Impossible 
no riure quan fan els estiraments previs i emocio-
nar-se quan ensorren la muralla. Una experiència 
maquíssima que sens dubte repetirem l’any vinent.

Família Sala

La experiencia de "Vine’m a veure" ha sido espec-
tacular para todos los padres de la clase Formi-
gues que hemos tenido la oportunidad de asistir. 
Hemos podido hacer la clase de psicomotricidad 
con los peques, jugar con ellos y sentir la felicidad 
que experimentan cada martes. Nos ha parecido 
una iniciativa brillante de la escuela, y esperamos 
poder seguir participando de más actividades 
como esta en los siguientes cursos. ¡Animo a todos 
los padres de parvulario a que os apuntéis!

Florencia García
Mare de l’Emma 

Me ofrecí voluntaria sin tenir idea de lo gratifican-
te que sería compartir esta experiencia, para mí 
inolvidable. Estar en sintonía con tantas familias 
en una tradición tan bonita como la Mona de 
Pasqua. ¡Me llenó el corazón aún más de cariño por 
este colegio! Gracias, Marta, por tus buenas ideas 
y por acercarnos. Espero con ganas formar parte 
de todas las actividades que se presenten a lo 
largo de los años.

Kristin
Mare de l’Udo i la Vera  



NOTÍCIES DE LES ETAPES

EDUCACIÓ INFANTIL

59  Escola Pia Sarrià-Calassanç

Som artistes!

Els nens i nenes de P3 hem fet un projecte sobre en 
Joan Miró. Les marietes, les papallones i les formigues 
no n'havíem sentit a parlar mai d'aquest home, però 
la  Marta ens va ensenyar unes fotografies plenes de 
colors i ens vam animar a conèixer-lo.

Primer de tot, ens vam asseure a la rotllana i vam veure 
fotografies de quadres, escultures, mosaics i tapissos. 
Els colors que més feia servir eren el vermell, el blau, 
el groc i el negre; i les formes que dibuixava eren estre-
lles, llunes, ratlles i punts.

Un cop après tot això, ja estàvem preparats per poder 
començar a pintar com ell. Vam fer servir diferents tèc-
niques: pintura, ceres, gomets de colors... Els quadres 
que vam pintar són: “La sèrie de blaus” i “Autoretrat”. 
Amb gomets de colors vam fer el mosaic del Pla de 
L’Ós. Però el que més ens va agradar de tot va ser poder 
pintar amb la mà, el peu, els dits... i amb escombres!

Per acabar el projecte, vam mirar fotografies del Parc 
de l’Escorxador, on hi ha l'escultura de la Dona i l'Ocell. 
La vam observar molt i molt bé per poder-la reproduir 
amb fang.

Gràcies a Miró hem descobert que de les formes en 
podem fer persones, de les rodones plantes i dels 
triangles ocells!

Nens i nenes de P3
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El repte va començar un dilluns del mes de març a la 
sala gran d'educació infantil. Allà la Marta ens va con-
vidar a menjar caramels de la Festa de Sant Medir i ens 
va llençar la següent preguntar: “Què passa al nostre 
cos quan ens mengem un caramel?”

En arribar a la classe, el nostre desig era tastar aquell 
dolç que a l’escola no es pot  menjar, i aquí va comen-
çar el nostre viatge d’investigació. Els nostres sentits 
van ser el punt de partida: l’olfacte, el gust, el tacte, 
l’oïda i la vista. Ah, i la intuïció, que està lligada al sisè 
sentit que tenim més desenvolupat els petits: la ima-
ginació. Tots ells es van posar en harmonia per de-
senvolupar la capacitat d’observació, experimentació i 
investigació. Amb el taller dels sentits vam investigar 
sobre elements que es podien olorar, sentir, tocar, mi-
rar, i alguns d’ells, tastar. 

Què passa al nostre cos quan mengem 

un caramel? Un Itinerari molt dolç

Vam treballar aquest itinerari a partir d’equips coopera-
tius, un sistema amb el que aprenem a organitzar-nos 
dins l’aula i a ser més conscients de la responsabilitat 
de cadascú, ja que tothom té un rol o càrrec determinat 
dins el grup i tots i totes som importants i ens 
necessitem.

Al llarg de les diferents sessions, el caramel va ser el 
nostre protagonista. Va aparèixer la funció de la nutrició. 
Amb els nostres coneixements previs, i amb l’ajuda dels 
nens i nenes de tercer de primària, vam crear unes ma-
quetes que ens ajudaren a entendre una mica més com 
funciona el nostre cos quan mengem; el recorregut 
que fa el caramel des que el fiquem a la boca fins que 
surt del nostre cos. Així vam descobrir l’aparell digestiu 
i paraules noves que no coneixíem: faringe, esòfag, 
estómac, budells i anus.
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Va sortir la proposta de fer els nostres propis 
caramels. No ens imaginàvem que jugaríem a fer 
química amb els nois de l’ESO. La Carme Serrano 
i uns quants alumnes ens van convidar un dia a 
pujar a la cuina-laboratori que hi ha al quart pis. 
Els secretaris de cada grup van agafar llapis i 
paper, amb l’ajuda dels encarregats de material; 
els portaveus duien les preguntes per formular; 
i els detectius eren responsables de què tots els 
membres fessin la seva tasca ajudant a l’equip a 
resoldre dubtes.

El nostre itinerari ha finalitzat convidant a les famílies 
una tarda a participar i compartir el nostre itinerari 
d’aprenentatge i a gaudir dels sentits tot tastant els 
Caramels de Can Colapi!     

Susana Jiménez
Tutora de P4
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Un conte inventat
Els nens i nenes de 6è de primària van baixar a les 
aules de P4 i P5 per ajudar-nos a confeccionar un 
conte. Abans, els infants d'infantil havien escollit 
els personatges que protagonitzarien el conte i el 
lloc on passaria la història.

Quan els companys i companyes de 6è ja eren amb 
nosaltres, els vam explicar com ens agradaria que 
fos el conte, quins personatges hi haurien de sortir i 
què els hi passaria. Ells ens van preguntar si volíem 
que hi hagués algun personatge que fos el dolent de 
la història. Els nens i nenes d’infantil van dir que sí, 
que els hi agradaria molt.

Vam fer una pluja d’idees que els nens i nenes de 
6è van recollir per poder elaborar aquest conte. Els 
nens d'infantil van ajudar amb tasques diverses per 
confeccionar-lo: pintant els dibuixos, ajudant a lle-
gir la història, comentant possibles canvis... 

De tots els ous en neixen pollets?
Els nens i nenes de P4 han fet l'itinerari "De tots els 
ous en neixen pollets?". Un cop els ous eren dins 
de la incubadora, apareixien diferents dubtes; per 
exemple: com podem saber que dins de l'ou està 
creixent un pollet? Els alumnes de P4 havien de tro-
bar la manera de respondre aquesta pregunta. "Ho 
podríem demanar a l'Estany", "Potser podríem mi-
rar-ho en un microscopi", "Ho podem demanar als 
nens de l'ESO", i així va començar l'activitat d'apre-
nentatge i servei que seguidament us explicarem.

Un grup d’alumnes de tercer d'ESO va baixar un dijous 
a la tarda amb la professora i biòloga Marta Martí, i 
ens van presentar un llum especial amb el qual podí-

em veure com el pollet s'estava començant a formar 
dins de l'ou. Durant l'observació, els nens i nenes van 
veure com la primera setmana es distingia només un 
puntet negre i tot de línies vermelles; la següent set-
mana ja es podia percebre millor; fins i tot, si estaven 
molt quiets i en silenci, es veia com es movia.

Cada equip de treball tenia un expert de l'ESO que 
els ensenyava i explicava el que havien observat dins 
de l'ou; i un cop vist, cada equip feia un dibuix amb 
l’ajuda de l'alumne expert.

Aquesta experiència ha estat molt enriquidora, tant 
pels més petits com pels més grans.

Una vegada finalitzat el conte, els alumnes de 6è 
van baixar a les aules d’infantil per explicar-nos 
com havia quedat i saber si ens agradava. 

Ha estat una experiència molt enriquidora veure 
com els nens d’infantil aprenien dels companys de 
primària i com s'esforçaven a l'hora de pintar i llegir. 
Tots els participants han quedat molt satisfets i dis-
posats a repetir l’experiència. Ara, aquests contes 
els tenim a la biblioteca de la classe per poder-los 
mirar sempre que vulguem.
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Com són i on són els arbres del parvulari?
Aquest tercer trimestre els nens i nenes de P5 han 
iniciat un itinerari d'aprenentatge basat en la desco-
berta de l'entorn proper i els éssers vius: "Com són 
i on són els arbres del parvulari?"

Els objectius de l'itinerari són treballar els éssers 
vius i les seves característiques, l'entorn proper i 
l'ús del plànol (situació espacial).

L'equip d'educadores que diàriament treballen i te-
nen cura de l’hort amb ells, els han demanat aju-
da; necessiten que investiguin les característiques 
dels arbres que ens envolten i on estan situats per 
poder-los cuidar. Aquest repte els engresca, la seva 
mirada comença a canviar, miren el seu entorn pro-
per amb curiositat i comencen a fer-se preguntes.

La primera pregunta que cal respondre és: els ar-
bres són éssers vius? Als equips de treball sorgeix el 
debat; per ells mateixos i utilitzant els coneixements 
previs de tot l’equip de treball van descobrint les ca-
racterístiques dels éssers vius i les seves funcions: 
nutrició, reproducció i relació.

La primera vegada que sortim per equips i els 
proposem observar els arbres, gaudint de tots els 
espais exteriors dels quals disposem, els infants 
redescobreixen aquests elements quotidians amb 
una "mirada científica": observen, toquen, oloren, 
comparen, fan preguntes i prediccions, utilitzant els 
seus coneixements previs per elaborar hipòtesis.

Aquestes preguntes es van responent amb ajuda 
d'experts, la mateixa recerca dels infants i la mes-
tra. Elaboren productes, tant en equip com de forma 
individual, que els ajuden a relacionar i assimilar els 
continguts treballats. La seva realització els aporta un 

ventall molt gran de possibilitats d'utilitzar estructures 
cooperatives i treballar les competències bàsiques, tan 
necessàries per a dur a terme qualsevol tasca: ser i 
actuar de forma cada vegada més autònoma, pensar 
i comunicar, descobrir i tenir iniciativa, conviure i 
respectar.

Un dels primers productes que els nens i nenes elabo-
ren en equip és una maqueta de com creuen que és un 
arbre per dins. El llenguatge plàstic i la creativitat es 
barregen amb la necessitat de plasmar coneixements, 
idees i, per què no, el seu imaginari!
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Les activitats que trobem més enriquidores són les 
d'APS (aprenentatge i servei) on membres de la nostra 
comunitat educativa interaccionen i expliquen els seus 
coneixements als petits. Els nois i noies de segon de 
batxillerat, amb la mestra i biòloga Marta Martí, van ve-
nir a explicar-nos la funció de reproducció dels arbres 
i, mitjançant una pràctica, van explicar la germinació 
de la llavor. Tot un repte que van superar amb escreix! 
No només adaptant els seus coneixements i el llen-
guatge als petits, sinó emocionant-los i motivant-los 
en la descoberta.

Les àrees de llenguatge oral, escrit i matemàtic són 
presents en la majoria d'activitats i productes que 
realitzen; la gimcana on han de trobar per equips els 
arbres que investigaran i n’hauran de compilar infor-
mació, la classificació dels elements de cada arbre, la 
mesura de les seves parts, els instruments de mesura 
i un llarg etcètera.

L'ús del plànol per situar els nostres arbres, ens apor-
ta un treball de la situació espacial molt nova per a ells. 
Els equips van fer una ruta per totes les parts externes 
del parvulari, visualitzant-les en un plànol i marcant 
els arbres que necessitaven observar.

Les noves tecnologies i les diferents fonts d'informació 
també estan presents en el nostre itinerari. Els nostres 

alumnes van enviar un correu electrònic a la nostra 
companya Anna Lorente, demanant-li informació sobre 
els arbres que volien investigar.
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Els avis i àvies ens expliquen contes

Per fi  ha arribat “Sant Jordi”!

Com és tradició, ja fa anys que preparem moltes 
activitats al llarg de la setmana. Anem un dia a la 
mediateca a veure contes de Sant Jordi i de la pri-
mavera. Fem el teatre del conte “La llegenda de 
Sant Jordi”, on surten totes les mestres disfressa-
des dels personatges del conte.

I un dia ens vénen a visitar a totes les classes del 
Parvulari els “avis”; quin dia més bonic! Vénen a ex-
plicar contes a tots els nens i nenes.

És una estona molt especial, durant la qual els avis 
visiten els seus nets i netes, i expliquen a tots els 
infants contes tradicionals o petites històries i aven-
tures. Els nens i nenes gaudeixen de tenir els seus 
avis a la classe i de compartir amb tots els com-
panys i companyes una estona de diversió i plaer.

És una experiència que ens dona a tots plegats, 
nens, nenes, avis, àvies i mestres, un estímul cap 
a la convivència i la diversitat. Els infants escolten 

atentament i amb respecte els avis, que són els 
grans protagonistes, i aquests se senten molt es-
timats. En acabar el conte, cada nen i nena, nets 
de l’avi que ha vingut, li entrega una rosa feta per 
tots en nom del grup-classe. Així els donem les 
“GRÀCIES” per haver vingut. És un moment màgic!

En nom dels nens i nenes d'educació infantil i de tot 
l’equip de mestres, volem donar les gràcies a tots 
els avis i àvies que ens han vingut a veure aquest 
curs. Fins al curs vinent! Us Esperem!

Després d'observar, investigar, mesurar, recol·lec-
tar i descobrir les característiques dels arbres que 
els envolten i les seves funcions, els equips han 
preparat una exposició amb els seus productes 
per ajudar a les educadores a cuidar els nostres 
arbres. 

A més, han fet una exposició oral per explicar tot 
el que han après dels “seus” arbres als seus com-
panys i companyes, i la importància que tenen en el 
nostre entorn i per a la nostra vida.

Tutores de P5
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Aprenem escacs i ens divertim 

amb els companys!

Els alumnes de primer de primària aprenem escacs i 
ens divertim amb els companys de l’extraescolar d’es-
cacs. 

Els escacs són un dels jocs més populars i antics del 
món, coneguts per la seva complexitat i per implicar 
l'estratègia i la tàctica.

Però els escacs també són una eina educativa que aju-
da els alumnes a tenir una millor capacitat d’elecció 
entre diferents possibilitats. La necessitat d’establir 
estratègies potencia el pensament lògic i racional i, 
com d’altres esports i jocs, permet que l’alumne/a en-
tengui i posi en pràctica valors com l’amistat i el res-
pecte a l’adversari.

Cohesió de grup: activitat de "la maleta"
Una de les característiques que defineix el projec-
te Summem és el treball cooperatiu. Des de l’escola 
pretenem fomentar aquest aprenentatge perquè els 
nostres alumnes aprenguin a aprendre, a cooperar, 
a assumir responsabilitats, a ajudar a l’altre, a esfor-
çar-se i a treballar en equip per aconseguir l’objectiu 
comú.

Aquest curs ens hem proposat treballar activitats que 
fomentin la cohesió de grup. Anirem preparant els in-
fants per treballar de manera cooperativa. Hi ha moltes 
dinàmiques de treball en grup per aconseguir que els 
nostres alumnes siguin capaços de cooperar, ense-
nyar-se mútuament i ajudar-se en el moment d’apren-
dre. Començarem amb dinàmiques que afavoreixin la 
interrelació, el coneixement mutu i la distensió dins del 
grup.
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Amb aquest objectiu hem portat a terme la primera 
dinàmica de grup: “la maleta”. Per fer-ho, els nens i 
nenes van portar 3 objectes personals que represen-
tessin alguna faceta de la seva personalitat: aficions, 
habilitats, defectes, manies... Aquest objecte l’havien 
d’ensenyar i explicar a tot el grup. La finalitat d’aquesta 
activitat és que cada membre del grup conegui millor 
els seus companys i companyes.

MEDIACIÓ: “La bústia”
El passat 8 de febrer, els alumnes que formen part de 
l’equip de mediació van passar per les classes per pre-
sentar-nos el projecte de “la bústia”.

Ens van dir que podíem posar dins la bústia un full amb 
el nostre nom i una frase positiva o bé un problema que 
ens preocupa.

A l’hora de tutoria, hem de resoldre el problema o con-
flicte. Hem de parlar amb els companys i companyes 
per tal de millorar la convivència. Qui obre la bústia i 
porta la mediació és la professora.

El lema de la bústia és el mateix que el del DENIP: 
“Atura’t, escolta i actua”.
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Treball en grup: els ofi cis de l'escola
Durant aquest trimestre, els nens i nenes de 1r hem tre-
ballat, dins de Coneixement del medi, el tema dels oficis 
de l'escola. Els alumnes, per grups, descobrim els oficis 
que hi ha a l'escola, qui els fa i en què consisteixen.

Aquesta activitat la distribuïm en 4 fases:

1- Entrevista amb un treballador/a de l’escola, on es 
practica la lectoescriptura.

2- Posada en comú i confecció d'un mural, on treballem 
l’escriptura, la plàstica, el treball cooperatiu...

3- Explicació oral per grups de cada ofici a la resta de la 
classe, on treballem l'expressió oral.

4- Autoavaluació (rúbrica de grup).

Arts 1r de primària: 

Projecte Salvador Dalí
Al llarg del curs, hem treballat moltes temàtiques i 
artistes diferents, tot utilitzant vocabulari en anglès 
relacionat amb el món de les arts. 

Durant el segon i tercer trimestre, els alumnes de pri-
mer de primària han treballat Salvador Dalí a la matèria 
d’Arts en anglès. Després de presentar l’artista i parlar 
sobre la seva personalitat i el seu estil pictòric, els nens 
i nenes han dut a terme diverses activitats plàstiques 
de dues i tres dimensions; com un retrat de l’artista del 
qual en van sortir rostres molt divertits i originals. 

El món dels somnis de Salvador Dalí ens va permetre 
parlar dels propis somnis i els vam dibuixar. El resul-
tat va ser molt creatiu! Després d’observar i parlar del 
quadre “Persistència de la memòria” de Dalí, i com a 
cloenda del projecte, vam modelar uns rellotges tous 
a l’estil dalinià fets amb fang. Algunes de les obres 
seleccionades han sigut presentades a la Festa de les 
Arts de l’Escola Pia de Catalunya.
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El treball cooperatiu a segon de primària
D’ençà que vam començar amb el projecte SUMMEM, 
tota la metodologia de treball està fonamentada en 
el treball cooperatiu. Després de 8 mesos treballant 
d'aquesta manera, un dimecres a primera hora del 
matí vam plantejar un petit qüestionari als nens i ne-
nes de segon de primària. Els vam preguntar què és el 
treball cooperatiu per ells i quins aspectes positius i 
negatius en treuen. Aquestes han estat les respostes:

El treball cooperatiu és:
- Un conjunt de persones que han d’estar d’acord amb 

les coses.
- Respectar-nos i acordar.
- Complir amb el nostre dret a parlar.
- Fusionar idees.
- Una cosa divertida que ens ajuda a millorar.

Els aspectes negatius de treballar cooperativament són:
- A vegades triguem més.
- A vegades no ens entenem.

Els aspectes positius de treballar cooperativament són:
- Ens coneixem més.
- Millorem les notes.
- Aprenem més.
- Aprenem a ajudar-nos. 

- Aprenem a fallar.
- Ens ho passem bé.
- Tothom participa. 

Com a conclusió, podem dir que treballar coopera-
tivament és una oportunitat única per aprendre a 
compartir, millorar i ajudar-nos perquè el que 
aprenem avui, pugui ser base del que serem demà.
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Educació emocional
Anys enrere es considerava “educació” el fet d’anar a clas-
se per formar-se i adquirir nous coneixements impartits 
pel mestre dins l'aula. El mestre seia a la cadira i impartia 
classes magistrals que els nens tan sols escoltaven. 

Amb el pas del temps, aquesta visió ha canviat; s’ha 
considerat a l'humà com un ésser únic i individual, fet 
que dins l'educació ha servit per poder donar-li la ma-
teixa importància als coneixements que a la persona. 

Sempre estem en contacte amb la societat que ens en-
volta i hem de saber relacionar-nos, prendre decisions, 
gestionar conflictes amb els altres, saber reconèixer les 
emocions pròpies i les dels altres, treballant també amb 

l’empatia, per tal de tenir una bona convivència amb els 
que ens acompanyen i, al mateix temps, sentir-nos sa-
tisfets amb nosaltres mateixos creant una bona visió 
social i una autoestima positiva.

El treball amb les emocions motiva i ajuda molt als infants 
que l’estan realitzant perquè la capacitat de gestionar les 
nostres emocions i les dels altres serà la que ens farà capa-
ços d'avançar cap a una societat més comprensiva i justa.

Qui és qui
Té la cara rodona, el cabell blanc, la boca de calaixera, 
els ulls grossos i blaus, les orelles punxegudes i el nas 
rodanxó, de qui es tracta? Del Jesús Nieto! Quina ma-
nera més divertida de començar els textos descriptius, 
diuen alguns nens. D'altres estan desitjant passar al 
següent personatge a veure si el descobreixen. 

Poder aprendre a fer textos descriptius a partir d'una 
relació de proximitat autèntica facilita l'aprenentatge 
d'aquest art. Dit d'una altra manera, tot aprenentatge 
contextualitzat en una realitat propera fa propici que 
aquest pugui arribar a ser significatiu.
 

Comencem amb unes imatges on apareixen vint-i-qua-
tre personatges famosos i cal esbrinar, fent preguntes 
sobre el seu aspecte físic i de resposta tancada (sí o no), 
de qui estem parlant. Més endavant apareixeran profes-
sors de l'escola, i fins i tot ells mateixos! Tot un repte.

Els resultats d'aquest treball es veuen a curt termini: 
nens i nenes de 7 i 8 anys que saben organitzar per-
fectament les seves idees per transmetre de manera 
eficient la descripció d'un personatge. Sigui qui sigui, 
és tota una troballa i una eina important de cara al 
futur.
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Visita a la fàbrica del Cola-Cao
Hoy he ido a la fábrica del Cola-Cao. Las instalacio-
nes me han impresionado, realmente me imaginaba 
una fábrica más pequeña. Primero, hemo visto un ví-
deo para conocer la evolución del Cola-Cao y cómo 
se realiza su fabricación. También nos han explicado 
que en la fábrica, ¡hay un bote gigante lleno de Cola-
Cao que contiene tres millones de kilos! Es la única 
fábrica de Cola-Cao del mundo. Hemos desayunado 
allí y hemos visto muchas máquinas gigantes. ¡Me ha 
gustado mucho!

Miquel Alsius 3r C Primària

El Dia de les Mates
El divendres 4 de maig vam celebrar el Dia de les 
Mates a l’escola. Els alumnes de segon d'ESO ens 
van preparar una sèrie d’activitats durant tot el matí. 
Primer de tot, a la classe, ens vam posar a la pell dels 
signes matemàtics: la suma, la resta, la multiplicació i 
la divisió. Després ens vam fer unes entrevistes entre 
nosaltres, el resultat és aquest:

Pregunta: ¿Si no existiese la multiplicación, qué signo 
serías?
Respuesta: La suma.
P: ¿Por qué?
R: Porque me gusta sumar.
P: ¿Y por qué no la resta?
R: Porque es una línea aburrida.
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P: ¿Y por qué has escogido el signo de dividir?
R: Porque me recuerda a los vestidos.

Pregunta: Per què ets el signe de divisió?
Resposta: Perquè quan era petita veien que era molt bona 
dividint i em van escollir per ser el signe de la divisió.
P: T’agrada dividir?
R: Sí, m’agrada molt.
P: T’agradaria ser un altre signe? Per què?
R: No, perquè el de la divisió és el meu preferit.

També vam veure la pel·lícula “En busca de Bobby 
Fisher”, que tracta d’un noi que té unes grans habili-
tats jugant a escacs. Per la tarda ens van deixar jugar 
amb els jocs matemàtics que tenim a l’aula.

La maleta
L’activitat de la maleta em va permetre conèixer mi-
llor els meus companys i companyes. En el meu cas, 
vaig portar un peluix de quan era petit que em van 
regalar i sempre dormia amb ell. Després vaig por-
tar una pilota de bàsquet, la pilota és de plàstic amb 
una mini cistella que es penja a una porta; me la va 
portar el pare Noël i per mi és molt especial. Final-
ment, vaig portar una fotografia de quan era petit; a 
la foto hi surto amb una joguina a la mà i em recorda 
la meva infància.

Joan Canela 3rA
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Itinerari d’Aprenentatge “Demà plourà?”
A tercer, durant l’últim trimestre del curs, hem fet 
l’itinerari d’aprenentatge: “Demà plourà?”, on el tema 
principal ha estat la meteorologia.
 
Hem après conceptes i vocabulari propi del tema, hem 
elaborat una Rosa dels Vents, hem fet previsions mete-
orològiques i ens hem posat en la pell d’un meteoròleg. 
Al final hem creat diferents estris relacionats amb els 
continguts treballats: un termòmetre, una anemòmetre, 
un baròmetre i un pluviòmetre.

Excursions a 4t de primària

Quart de primària és un any important, tenim nous 
companys i companyes; i les excursions, les sortides 
i les convivències ens han ajudat a conèixer-nos i a 
sentir-nos una classe, un grup, un equip, un tot!

El primer trimestre vam anar a Can Fusteret. Allà 
vam fer activitats a l’aire lliure i vam aprendre mol-
tes coses sobre el vidre. Ens van explicar per què 
s’ha de reciclar, com es pot reutilitzar i com hem de 
reduir residus (les tres R). Per acabar, vam fer gots 
de vidre que ens vam endur a casa.

Al segon trimestre, va arribar el dia de marxar de 
convis! Tres dies i dues nits. Genial! La casa de co-
lònies es deia Cal Gort, estava a la Pobla de Cèrvo-
les, a les Garrigues. Amics, mestres, un poble per 
descobrir, el món de les abelles, plantes, ametlles 
garrapinyades… Possiblement, el taller més divertit 
va ser el d’apicultura. Vam anar a veure els ruscs 
d’abelles vestits amb una indumentària especial. 
També vam aprendre a fer ametlles garrapinyades i 

ens les vam menjar. Les nits van ser molt divertides! 
Mòmies amb paper de vàter, futbolí humà, discote-
ca… El menjar estava molt bo i ens van regalar una 
samarreta per recordar aquests dies. En guardem 
un record molt bonic!
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Al tercer trimestre, vam fer una sortida a la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra. Ens van explicar com 
funcionava tot: qui manava, qui investigava... ens 
van ensenyar els despatxos i les antigues garjoles 
on tancaven als detinguts. Per sort, ara són buides. 

Però el que més ens va agradar va ser pujar a la 
moto i al cotxe dels policies! Fins i tot ens vam fer 
fotos amb les seves gorres.

Un munt d’experiències per recordar!
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Longboard

Dins de les activitats d'aprenentatge i servei (APS) que 
es duen a terme a l'escola, aquest any els alumnes de 
quart n’hem realitzat una de ben diferent. Els alumnes 
d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE) de 2n nivell 
que cursen l'assignatura de lliscaments ens van fer un 
taller de "LONGBOARD" durant els dies 20 i 27 d'abril.

Per nosaltres era tota una sorpresa. Vam arribar 
al pati de rondes i ens esperaven amb uns skates 
molt més llargs del que veiem habitualment. Ens 
van repartir en grups i primer ens van ensenyar a 
aguantar-nos sobre l'skate. Per sort, ells ens fre-
naven! També saltàvem sobre l'skate. De mica en 
mica, vam començar a fer distàncies, primer curtes 
i després tirades més llargues. Fins i tot ens vam 
atrevir a fer algun gir i alguna ziga-zaga al voltant 
d'uns cons que ens havien preparat. Finalment vam 
fer un joc de conduir tres companys que anaven as-
seguts. Va ser molt i molt divertit.
 

Vam arribar a la conclusió que les coses fetes sen-
se practicar costen força, però amb esforç, pràctica 
i constància, tot, no només l'skate, pot sortir molt 
millor.

Els companys de quart hem fet un recull de les mi-
llors frases que descriuen aquells dos dies:

Va ser la millor experiència del món.
Va ser diversió total!
Me encantó cuando hicimos las carreras.
Fue una experiencia genial, me gustaría repetirla.
Una gran experiència, això del LONGBOARD!
Va ser un dia molt emocionant i els monitors van 
ser molt amables per ensenyar-nos!

Finalment, tots els alumnes de quart de primària 
vam donar les gràcies als alumnes d’AAFE i els vam 
dir que ens encantaria repetir l’experiència. 

L’escola canvia. L’anglès canvia

Passegem per l’escola i es respiren aires de 
canvi. Pels passadissos trobem alumnes amb 
ordinadors portàtils buscant informació; a les pal-
meres, alumnes de batxillerat gravant escenes o fent 
reportatges pels treballs de recerca; dins de les 
aules, treballem per grups seguint estructures co-
operatives que ens ajuden, no només a aprendre, 
sinó a aprendre a aprendre.

Doncs l’anglès no es pot quedar enrere. Treballem, 
enllaçant amb les noves metodologies del 
SUMMEM, temes contextualitzats adients a les 
edats dels alumnes: superherois, fades, dracs, pa-

ïsos del món... i fins i tot fem de xefs de restaurants 
famosos. 

Els nens i nenes esdevenen protagonistes de l’apre-
nentatge, fem exposicions orals i role-plays, perdem 
la por i… ens llancem a parlar en anglès! L’anglès ens 
serveix per aprendre també matemàtiques, i medi natural i 
social, i tots els alumnes queden inclosos a l’aula.

L’escola canvia. L’anglès canvia. I això tot just acaba 
de començar! 

Equip de mestres d’anglès de primària



NOTÍCIES DE LES ETAPES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

77  Escola Pia Sarrià-Calassanç

Els Pastorets

Aquest Nadal, els alumnes de quart de primària hem 
representat els Pastorets, a partir de l’obra d’en Josep 
Maria Folch i Torres. Hi hem participat tots els alum-
nes interpretant els personatges ja clàssics d’aquesta 
obra: en Lluquet i en Rovelló, els dimonis, àngels i pas-
tors, etc. Va ser molt divertit i el públic va riure molt.

En Lluquet és un pastoret que fa riure molt al públic. 
És el més valent de tots i cada dos per tres diu una 
ximpleria. En Satanàs és el senyor dels dimonis i va 
sempre acompanyat del seu conseller Llucifer; s’en-
rabia molt quan algú parla de Jesús.
 
Tots els que van venir a veure l’obra van dir que ho 
havíem fet molt bé. Però el més important és que no-
saltres, els actors i actrius, vam gaudir molt d’aquesta 
experiència, actuant, cantant i ballant.

Alumnes de 4t
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Seguim “Summant”
Aquest any, els alumnes de cinquè de primària hem 
fet dos itineraris d’aprenentatge dins del projec-
te SUMMEM. El primer anava sobre la prehistòria. 
Abans de començar, no en sabíem gairebé res i fer 
aquest projecte ens ha permès descobrir aquest 
període tan llunyà. El segon ha tractat dels aparells 
relacionats amb la nutrició.

El sistema d’aprenentatge ha estat molt diferent al 
de les classes normals: nosaltres hem buscat tota la 
informació, hem fet una gimcana, hem explicat tot el 
que hem après a altres cursos…

Han estat uns temes interessants i la forma de tre-
ballar-los ha estat divertida perquè hem aplicat co-
neixements de diverses assignatures. Per exemple, 
en l’itinerari dels aparells relacionats amb la nutri-
ció hem fet gràfics, hem treballat els percentatges, 
etc. I en el de la prehistòria hem après tècniques de 
pintura antigues, entre d’altres.

Creiem que aquesta forma de treballar és una bona 
idea perquè aprenem a treballar en equip, tot i que 
a vegades no és fàcil, però així les classes són més 
divertides, ja que fem moltes activitats diferents. I 
els tutors han fet molta feina i ben feta. 

Natàlia i Patricia Forrellat 

Alumnes de 5è

Projecte dels planetes
Som els alumnes de quart, i aquest trimestre hem fet 
un projecte molt divertit sobre el Sistema Solar i la 
Terra.

Els Extraterrestres Guais ens van enviar un vídeo 
al nostre correu de l'escola, ja que necessitaven la 
nostra ajuda per arribar a la Terra. Després de cer-
car informació, vam fer un mural molt xulo sobre 
els diferents planetes, la distància respecte el sol, i 
altres curiositats de la nostra galàxia.

Durant el procés del projecte, ens hem anat comu-
nicant amb els extraterrestres a través del correu 
electrònic, donant resposta als seus dubtes i neguits 
sobre el Sistema Solar.

Hem après moltes coses i ens hem divertit treba-
llant en grup.

Si teniu qualsevol dubte sobre el nostre trosset 
d’univers, podeu escriure a: 
extraterrestreguai@sarria.epiaedu.cat

Alumnes de 4t
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Arts and Crafts a 5è i 6è: Our Projects!

Amb motiu del 75è aniversari de la primera publica-
ció d’El Petit Príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry, els 
alumnes de 5è de primària han dut a terme un projecte 
artístic i creatiu durant el tercer trimestre. 

Distribuïts en grups cooperatius, han buscat informa-
ció sobre el conte, els seus personatges i els valors i 
missatges que ens transmet l’autor amb aquesta his-
tòria. Han observat també les il·lustracions fetes pel 
mateix Saint-Exupéry que donen vida a la història.

Cada grup, prèviament organitzat, ha fet la seva prò-
pia creació plàstica, amb volum, pintura i/o dibuix, i 
els resultats han estat impressionants! Junts, hem 
provat i après tècniques noves i hem aconseguit un 
molt bon resultat treballant cooperativament. Totes les 
creacions dels alumnes s’han exposat a les aules. 

D’altra banda, els alumnes de 6è de primària, arrel de 
la visita que van fer al Parc Güell i dels continguts tre-
ballats amb els tutors sobre el modernisme, han rea-
litzat unes aquarel·les a partir de l’observació i dibuixos 
al natural que van fer al mateix parc.

D’entre les maquetes del Petit Príncep i les aquarel·les 
modernistes del Parc Güell, s’han escollit alguns tre-
balls com a participants als premis artístics de la Festa 
de les Arts, organitzada per l’Escola Pia de Catalunya.

Arts and Crafts teachers
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Cursa d’orientació

L’últim dia d’escola del segon trimestre, abans de 
les vacances de Pasqua, estàvem molt emocionats 
i nerviosos perquè faríem una excursió especial. Es 
tractava d’una cursa d’orientació que havien prepa-
rat els alumnes de cicles formatius. 

Vam arribar al Parc de l’Oreneta i ens van distribuir 
en grups de tres que anaven sortint de dos en dos. Els 
coordinadors ens posaven un número a la mà i ens 
anaven cridant a mesura que els dos grups del da-
vant ja feia un minut que havien sortit. Quan al grup 
li tocava sortir, engegava a córrer buscant la primera 
fita. Les fites eren dos triangles subjectes a una sola 

peça de roba blanca i taronja, i d’una corda penjava 
una pinça vermella amb unes punxes amb les quals 
havíem de marcar un full que ens donaven, juntament 
amb un mapa del parc plastificat. No importava que 
arribéssim primers o últims, perquè el que comptava 
era el temps, ja que no tots havíem sortit alhora.

De tornada a l’escola, ens anàvem explicant on eren 
les fites. Tots estàvem molt agraïts amb els orga-
nitzadors, els alumnes de cicles formatius, per tota 
la feina que havien fet.

Alumnes de 6è D

Welsh Experience (Experiència gal·lesa)

El diumenge 25 de febrer estàvem molt nerviosos 
perquè ens esperava una experiència inoblidable: una 
estada de 3 setmanes al nord de Gal·les. Vam agafar 
un vol fins a Manchester, i allà ens va recollir una fur-
goneta de l’escola St. David’s College. Vam arribar a 
l’escola passades les sis de la tarda i feia un fred de 
mil dimonis. Ens van ensenyar l’internat on ens allot-
jaríem, era preciós, i ens van presentar els dos nens 
que ens guiarien per l’escola durant l’estada.

La primera setmana va ser la més complicada, per-
què no coneixíem res i anàvem mig perduts per l’es-
cola. Ens va sobtar que ens havíem de desplaçar d’un 
lloc a un altre de l’edifici cada vegada que canviàvem 
de matèria; calia donar-se pressa a recollir-ho tot 
per arribar a temps a la següent classe. Aquestes 
eren més curtes i les assignatures, més fàcils; això 
ens ajudava ja que podíem entendre-ho tot en an-

glès. Els alumnes d’allà estaven fent l’equivalent a 1r 
d’ESO, però treballaven els mateixos continguts que 
nosaltres a finals de 5è i principis de 6è de primària. 
També feien assignatures que nosaltres no fem.

Després de dinar, fèiem esport i tot seguit extraes-
colars, o a vegades anàvem al parc. Per la nit també 
fèiem activitats. En acabat, ens dutxàvem i escriví-
em el nostre journal, on anàvem recollint les experi-
ències de cada dia. Una imatge per recordar va ser 
la vista de tota l’escola nevada, un dia just després 
de llevar-nos.

Al final de les 3 setmanes, teníem ganes de tornar 
però a la vegada tots sabíem que ho trobaríem a fal-
tar. Gràcies a tothom que ho ha fet possible.

Clara Gómez, Annie Lin i Berta Giral
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Fem Mates 
Som uns alumnes de 6è que durant aquest curs hem 
realitzat l’activitat optativa de FEM MATES. Els dime-
cres, de 13.30 a 14.30, anàvem amb el Lluís Cros, pro-
fessor de secundària, a preparar-nos per a un concurs 
matemàtic. Els primers mesos vam treballar una sèrie 
de problemes, i el grup que els va resoldre millor es va 
classificar per a la següent fase, per enfrontar-se a les 
altres escoles que hi participaven.

El grup format per Laia Gomis, Laia Canaleta, Blanca 
Gil-Vernet i Laura Rafart va accedir a la segona fase. 
Aquesta consistia en realitzar un examen individual i un 
altre per grups. Tot i que no van aconseguir passar a la 
fase final, l’experiència els va agradar molt.

Altres grups, tot i el seu bon treball, no es van classi-
ficar. Després del concurs matemàtic, els que volien, 
podien continuar anant els dimecres, però en aquest 
cas, a fer jocs matemàtics. Durant aquest temps ens 
hem adonat que es poden fer matemàtiques de manera 
divertida, que no tot ha de ser deures, fitxes… 

Sempre que teníem un mal dia, o no teníem ganes de 
fer aquesta activitat, el Lluís aconseguia despertar-nos 
les ganes de jugar. A més, en aquesta estona no només 
jugàvem, també apreníem coses que a la classe no ens 
ensenyen, però sense adonar-nos-en. Ens ha encantat 
aquesta activitat i ens agradaria tornar-la a fer l’any 
que ve. Tots els que hi hem participat i que ens agraden 
les matemàtiques, ens ho hem passat molt bé.

Alumnes de Fem Mates de 6è C

Taller de la cèl·lula

Els alumnes de 6è, durant el primer trimestre, hem 
estudiat la cèl·lula. Una cop acabat aquest tema, els 
alumnes de 1r de batxillerat ens van organitzar una 
activitat per tal de posar en pràctica els nostres co-
neixements. D’això se’n diu Activitat d’Aprenentatge 
Servei.

Ens van preparar un taller per observar cèl·lules a 
través d’un microscopi. Prèviament, a classe, vam 
haver de fer una sèrie de prediccions i activitats so-
bre què ens imaginàvem que havíem de fer per veure 
una cèl·lula a través del microscopi. Per grups de 
treball, vam fer una pluja d’idees, les vam compartir 

amb la resta de grups i finalment vam fer un treball 
de recerca buscant informació sobre què és el mi-
croscopi, com funciona, i què havíem de fer al labo-
ratori per dur a terme el taller.

El dia del taller ens vam dividir en dos grups per 
observar cèl·lules animals i cèl·lules vegetals, i ho 
vam fer per torns. El grup del primer torn va entrar 
primer al laboratori per fer l’experiment, i quan 
sortien feien una fitxa comparativa amb la cèl·lula i 
un espai real, com era el que havien vist i la funció 
de la cèl·lula. Els del grup del segon torn, mentre 
s’esperaven per entrar, van fer una fitxa de predic-
cions: mida, forma, diferències de les cèl·lules que 
veurien...



82  Escola Pia Sarrià-Calassanç

La feina dins del laboratori va ser molt interessant. 
Els nostres companys de batxillerat i la professora 
ens van ensenyar les eines necessàries, el colorant 
que es ficava al teixit per veure les cèl·lules, com es 
regulava el microscopi... Els teixits que vam veure 
eren d’una ceba (vegetal) i de saliva (animal).

Un cop acabat el taller al laboratori, a la classe, amb 
els nostres grups de treball, vam fer una posada en 
comú per buscar les diferències i les semblances 
entre les prediccions i la pràctica, valorant criteris 
de forma, mida, funció i xarxa.

Vacances: Fem un viatge!
L’itinerari d’aprenentatge, dins de l’àmbit del 
SUMMEM, que ens hem plantejat a sisè de primà-
ria, pretén treballar continguts de geografia física 
i política d’Espanya que sovint són feixucs per als 
estudiants i molt memorístics quan es presenten 
descontextualitzats. Per això, ens va semblar opor-
tú aproximar-nos a aquests continguts a partir de 
l’organització d’un viatge, ja que és el context en 
el que és necessari aquest tipus de coneixement i 
ens permet, a més, treballar aspectes relacionats 
amb els mitjans de transports, els allotjaments, les 
tradicions culturals i els atractius turístics dels 
diferents indrets. 

Per altra banda, el treball d’aquest itinerari s’ha 
fet mitjançant els equips cooperatius ordinaris de 
cada grup classe utilitzant diferents estructures 
cooperatives.

La pregunta vertebradora del projecte la vam for-

mular de la següent manera: 

Com organitzaríeu un viatge interessant? Cada una 
de les paraules de la pregunta es relaciona directa-
ment amb un bloc de continguts, com per exemple, 
els procediments per a la planificació d’un viat-
ge (organitzar), els conceptes de geografia física i 

política d’Espanya (viatge) i els valors relacionats 
amb la diversitat, el sentit crític i el respecte a les 
diferents maneres de ser i de gaudir (interessant).

El punt de partida de l’itinerari, amb la finalitat de mo-
tivar i explorar les idees prèvies dels alumnes, ha estat 
el visionat d’un vídeo que fa un recorregut per totes 
les comunitats autònomes d’Espanya mostrant un tast 
cultural de cada una d’elles i d’una demanda per part 
d’una persona professional del sector que consisteix 
en l’elaboració, a través de la mirada dels infants, d’un 
recorregut per Espanya que, en el cas de que complei-
xi uns requisits determinats, podria ser publicat per 
l’agència i presentat al públic.

Per la majoria de nosaltres era la primera vegada 
que anàvem a treballar a un laboratori. Posar en 
pràctica el que havíem treballat a la classe, podent 
veure la cèl·lula en un teixit real, va fer que ens que-
dés més clar el tema.

Agraïm molt l’esforç dels alumnes i la professora de 
batxillerat i a totes les persones que van col·laborar 
en aquest taller.

Abril Aparicio, Carlota Beltrán, Laura Chimeno i 

Sandra Malagelada. Alumnes de 6è A 
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Altres activitats rellevants de l’itinerari són:

• Treball de les comunitats autònomes i les seves ca-
pitals, de les unitats de relleu, els rius i els accidents 
de la costa, sobre mapes físics i polítics d’Espanya.

• Passar una enquesta, fer-ne el buidat i extreure’n 
conclusions, amb l’ajuda d’un full de càlcul.

• Tria del recorregut que respongui a les necessitats 
detectades en l’enquesta amb el suport de google 
maps.

• Treball sobre el significat divers del concepte “inte-
ressant”.

• Selecció dels mitjans de transports, els allotjaments 
i les activitats que es realitzaran durant totes les jor-
nades del viatge.

• Càlcul del pressupost del viatge incloent totes les 
despeses i ajustant-se a una quantitat establerta per 
persona i dia, també, amb l’ajuda d’un full de càlcul.

L’acció final de l’itinerari d’aprenentatge es concreta 
en l’elaboració d’un producte digital amb la descripció 
en català, castellà i anglès del viatge. Un cop elaborat, 
es fa la presentació al grup-classe del viatge planificat 
per cada equip i la tria d’un dels viatges per classe per 
tal de demanar-ne una valoració als professionals de 
l’agència de viatges.

Finalment s’han enviat a totes les famílies del 
grup-classe els productes digitals elaborats pels di-
ferents equips, amb la intenció i el desig de què algun 
dels viatges planificats es pugui fer realitat.

Tutors de 6è de primària

Eins Zwei Drei… Bühne frei!
Aquest curs, els alumnes de sisè, després d’un any 
estudiant la llengua alemanya, han pogut posar en 
pràctica els seus coneixements i aprendre coses no-
ves realitzant un petit taller d’expressió teatral en 
alemany, conduït pel pedagog teatral Arthur Hering 
de l’Institut Goethe de Barcelona. 

Aquest taller augmenta la motivació i la disposició a 

estudiar la llengua a través d'un plantejament alter-
natiu del que fem normalment a les aules. Es basa 
principalment en tècniques i exercicis drama-pe-
dagògics, com si l'aula es transformés en un petit 
escenari. Els nens i nenes han fet servir de manera 
lúdica els continguts lèxics i gramaticals que han 
estudiat a classe, i apliquen el seu coneixement teò-
ric en diferents situacions teatrals. Així, al teatre de 
l’escola, han pogut practicar la llengua mitjançant 
diferents jocs corporals, com ara escriure paraules 
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fent servir el propi cos; amb dinàmiques de grup, 
com construir diàlegs entre tots; i fins i tot realitzant 
una petita obra de teatre.
 
També es treballa la confiança dels nens i nenes en-
tre ells i es fomenta que es coneguin una mica més, 
a més d’experimentar l'alemany com a llengua de 
comunicació.

Hem passat tots plegats una bona estona, hem per-
dut la por a expressar-nos en alemany i hem vist tot 
el que aquesta llengua ens pot oferir per comuni-
car-nos amb altres persones... però, sobretot, hem 
rigut molt! Bis nächstes Jahr, Arthur!

Jennifer Antón Varea

Especialista d’anglès i d’alemany

Primera promoció d’alumnes 

que fi nalitzen la Primària Musical 

amb el Conservatori del Liceu
Ens omple de satisfacció i volem donar l'enhorabo-
na als primers alumnes de l’Escola en finalitzar 
els seus estudis de Nivell Bàsic i obtenir el Diplo-
ma corresponent del Conservatori del Liceu: Marta 
Fernández Rodríguez (guitarra), Mireia Fernández 
Rodríguez (piano), Mar Garcia Costa (guitarra), Aina 
Guitart Sanz (guitarra), Blanca León Buyreu (piano) i 
Guillem Pascual Font (guitarra).

Amb esforç, emoció i dedicació, els alumnes han 
cursat un pla d’estudis de 6 anys amb les assigna-
tures d'instrument, llenguatge musical, cant coral i 
conjunt instrumental amb la programació del Con-
servatori; han participat en nombroses produccions 
corals de les Escoles Liceu i també en les orquestres 
més joves de la Xarxa d'Escoles Liceu.

L’acte de lliurament de diplomes, que tingué lloc 
el passat dissabte 18 de novembre a l'Auditori del 

Conservatori del Liceu, es va iniciar amb un concert 
en el que van participar 70 alumnes de 16 escoles, 
en actuacions individuals i en petits grups de cam-
bra. Tots ells van destacar per la solidesa tècnica i 
musical de les seves interpretacions.

Després del concert es va procedir a l'acte acadèmic 
del lliurament de diplomes, presidit per la directora 
general del Conservatori del Liceu, Maria Serrat i 
Martín, per la directora acadèmica Carme Passolas, 
per l'equip de professors avaluadors i pels equips 
directius de les Escoles Liceu.

El juliol del 2012 l’Escola Pia de Sarrià va signar un 
conveni de vinculació amb el Conservatori del Liceu 
per tal de potenciar els estudis musicals dels nos-
tres alumnes. Pretenem que els alumnes adquirei-
xin les competències necessàries per a la pràctica 
de la música i preveiem diversos itineraris per tal 
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que els alumnes avancin segons la seva motivació, 
la seva dedicació i el seu talent.

La vinculació al Conservatori del Liceu ens facilita 
una estructuració acadèmica, uns recursos peda-
gògics, un programa de seguiment i avaluació dels 
alumnes, un programa de formació permanent del 
professorat i unes activitats acadèmiques i artísti-
ques coherents amb el nostre projecte educatiu.

A L’Escola volem facilitar l’aprenentatge dels ense-
nyaments musicals de Nivell Bàsic del Pla d’Estudis 
del Conservatori del Liceu per tal de formar els nos-
tres alumnes en una disciplina artística, formadora i 
desenvolupadora de l’individu. D’aquesta manera, el 
nostre projecte de Primària Musical permet cursar 
a l’escola durant l’Educació Primària el programa 

Treball en equip
Ja hem arribat al final de curs i també al final d’etapa, 
la primària.

Els alumnes de 6è han preparat durant el curs diferents 
activitats finals amb les que exposen tot el que han 
après al llarg d’aquesta etapa de la seva vida escolar.

Un dels objectius que més s’ha treballat en l'àrea d'Edu-
cació Física ha estat el treball en equip. En aquest últim 
curs de primària, hem proposat diferents activitats per 
observar l'assoliment d'aquest objectiu, una d'elles és 
l'Acro-esport. Amb aquesta activitat podem observar si 
s’han assolit les eines per aconseguir que el treball en 
equip funcioni: el diàleg, saber escoltar, col·laborar, etc. 

Moltes felicitats als alumnes per la feina feta durant 
tota la primària. Us desitgem que us vagi molt bé en la 
nova etapa. 

Aquí teniu uns exemples del que han aconseguit els 
alumnes de 6è.

d’estudis de les Escoles Liceu. A l’horari escolar es 
treballen els continguts de llenguatge musical i cant 
coral i a l’horari extraescolar els continguts d’ins-
trument i conjunt instrumental.
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Treball de la dimensió interior emocional 

i social a secundària
Aquest curs s'ha encetat un recorregut cap a la inte-
riorització dins de l'aula. Tots els dilluns, dimarts i di-
jous, els alumnes decideixen voluntàriament, durant 
uns minuts, posar els sentits en una relaxació, una 
música o una citació d’alguna personalitat rellevant.
 
Practiquen l’aquí i ara, la presa de consciència, l'ar-
gumentació reflexiva i el com penso. Respirem, ben 
asseguts, i ens acostem al silenci interior individu-
al. Deixem que el nostre entorn s'esvaeixi, i a poc 
a poc descobrim que estem sols i feliços. Moment 

d'escoltar i arribar a un entorn melòdic on hi ha pau 
i tranquil·litat. Aleshores és quan podem opinar i dir 
amb plena confiança aquella citació de Marie Curie 
(1867-1934): "A la vida no hem de tenir por de res, 
n'hi ha prou de comprendre".

Desaccelerem, integrem el cos, el cor i el cap, i 
busquem el benestar.

Ester Griñó

Professora de secundària

Ens formem com a mediadors
Aquest curs, els alumnes d’ESO i del cicle superior 
de primària, hem continuat treballant en el projecte 
de mediació escolar que vam començar a l’escola el 
curs passat. Concretament, aquest any hem fet dues 
jornades de formació per posar en pràctica els nos-
tres recursos i habilitats a l’hora d’ajudar a resoldre 
conflictes dels  nostres companys i companyes.

Conjuntament, amb l’ajuda dels professors, hem 
analitzat vídeos, hem parlat de temes socialment 
importants i que tenen a veure amb possibles con-
flictes que poden sorgir en el món escolar, i hem 
practicat fent simulacions a l’aula.

Estem molt contents d’haver pogut fer aquesta 
formació junts. L’intercanvi d’opinions, dubtes i 
reflexions conjuntes ens aniran molt bé.

Comissió de mediació
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Eines digitals a l’ESO: 

eines TIC, CAD, robòtica i programació
A l’etapa de l’ESO, dins la matèria de Tecnologia o 
amb matèries optatives, els alumnes aprenen dife-
rents eines digitals per tal d’introduir-se en el món 
de la programació, la robòtica i el dibuix assistit per 
ordinador, i aprendre diferents eines en les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació (TIC).

A 2n d’ESO s’utilitzen noves eines digitals per a la 
presentació de la informació, com són el Powtoon, 
el Piktochart, el Prezi o l’Emaze. També en aquest 
curs s’aprèn el disseny assistit per ordinador (DAO 
o CAD) començant a dibuixar figures en 3D amb el 
programa SketchUp.

Dins d’una matèria optativa de 2n es comença en 
el món de la robòtica amb l’entorn de programació 
Mindstorm de Lego i amb el microcontrolador EV3. A 
3r curs es pot continuar amb la robòtica de Lego i hi 
ha la possibilitat de participar a la competició de robò-
tica First Lego League (FLL) a la ciutat de Barcelona.

Es comença també a 2n curs la introducció en els 
llenguatges de programació amb l’entorn Scratch 
que disposa d’una interfície gràfica molt senzilla i 
intuïtiva.

A 4t d’ESO, dins l’optativa de Tecnologia, es continua 
amb el disseny assistit per ordinador (DAO) amb la 

utilització del programa SweetHome 3D que permet 
realitzar plànols d’habitatges en 2D i veure el resul-
tat en 3D.

Continuant amb la programació i la robòtica, a 4t es 
comença en el camp de l’automatització i el control 
tot utilitzant les plaques electròniques ARDUINO. 
Amb aquestes plaques es comença a programar 
amb l’entorn de desenvolupament IDE (Integrated 
Development Environtment), que empra un llenguat-
ge derivat del Processing, i després s’utilitza l’entorn 
de programació Scratch for Arduino (S4A).

Josep Casadevall i Cisco Herrera

Professors de Tecnologia d’ESO i Batxillerat

Seguim                      , ara també a 2n d’ESO
El dia 16 d’abril, els alumnes de 2n d’ESO van inici-
ar els itineraris d’aprenentatge que els professors 
havien preparat al llarg dels dos primers trimestres 
dels curs. Igual que es fa a 1r, els alumnes de 2n han 
fet, al llarg del 3r trimestre, dos itineraris d’apre-
nentatge; un social humanístic, en el que intervenen 
les àrees de ciències socials i llengua castellana; i 
un de científic tecnològic vinculat a les àrees d’ex-
perimentals i tecnologia.

Què entenem per itineraris d’aprenentatge? Què 

els caracteritza?

 

1. Contextualitzen els aprenentatges en relació a 
situacions o problemes socialment rellevants per 
arribar a realitzar alguna actuació.

2. Promouen la construcció d’idees-clau (models), 
a partir del plantejament de bones preguntes i de 
la recerca de respostes per part de l'alumnat; idees 
que siguin aplicables en contextos diferents (trans-

feribles).
 
3. Es treballa en el marc d’una estructura coope-

rativa que no és només una eina per progressar en 
l’aprenentatge, sinó també un contingut que s’ha 
d’aprendre.
 
4. Estimulen el pensament crític i l’ús de tot tipus 
d’eines i models comunicatius.
 
5. Promouen l’autoavaluació (“corregir-se”) i l’auto-
regulació.
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Quin és el rol del professor/a durant els itineraris?

El paper dels professors canvia totalment. Acompa-
nyen de forma activa als alumnes en totes les activi-
tats, són guies i mediadors que estan atents a totes 
les feines que fan els grups, moderen i prenen nota 
en el seu registre sobre les activitats i com cooperen 
els alumnes.

Com s’avaluen i autoavaluen els alumnes?

Per a l’avaluació dels itineraris utilitzem rúbriques, 
que són la concreció dels criteris d’avaluació dels 
diferents subproductes i del producte final, i s’asso-
cien a una matèria concreta que participa en l’itine-
rari. També hi ha una nota global dels dos itineraris 
a partir d’algunes de les activitats programades que 
serveix per avaluar el treball de síntesi. Aquesta part 
de l’avaluació la fan majoritàriament els professors, 
tot i que en algun moment també poden intervenir 
els alumnes per corregir-se i autoregular-se.

L’autoavaluació i coavaluació es dona principalment 
quan avaluem el treball cooperatiu, tot i que a poc 

a poc s’implementa en les activitats conceptuals. 
Els diaris de sessions que es fan a l’acabar algunes 
de les activitats cooperatives serveixen perquè els 
grups revisin els seus plans d’equip on han anotat 
els seus objectius personals i de grup. A partir de 
l’autoavaluació i la coavaluació del pla d’equip, es 
revisen els objectius personals i de grup que s’han 
proposat assolir. No només avaluem els professors, 
sinó que els alumnes també s’autoavaluen i coa-
valuen, aprenen a autoregular-se i a ser conscients 
del seu aprenentatge.

Quins són els continguts amb els que es basen els 

dos itineraris de 2n d’ESO?

Itinerari científic tecnològic:

Unes poblacions han patit una catàstrofe natural i 
s'han quedat sense xarxa elèctrica. Què poden fer 
per carregar els mòbils a fi de mantenir-se connec-
tats per demanar ajuda? Caldrà experimentar dife-
rents tipus d'energia, les seves transformacions i 
muntar un giny per carregar el mòbil. 

Itinerari social humanístic: 

L’estudi i l’evolució del cànon de bellesa al llarg de 
la història, també des d'un punt de vista filosòfic, per 
criticar el cànon de bellesa actual. Aquest itinerari 
apropa els alumnes als grans artistes del Renai-
xement i als fets històrics més rellevants d’aquest  
període. 

I els de 1r d’ESO?

Vam iniciar els itineraris que ja vam fer el curs 
passat una mica abans, just al tornar de la Setma-
na Santa. L’itinerari social humanístic els ha portat 
a crear un tríptic perquè els pares puguin visitar 
la Barcelona romana;  i el científic tecnològic, una 
pàgina web sobre el canvi climàtic. Però més en-
llà d’aquests productes finals de l’itinerari, el més 
important  és que no es tracta que aprenguin mol-
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tes coses sobre els romans ni sobre les capes de la 
Terra, sinó  que entenguin els models que hi ha al 
darrere: el model estructural de ciutat i el model de 
planeta sostenible. Tenir clars els models els per-
metrà fer la transferència d’aquest aprenentatge a 
d’altres situacions.

Cada dia som més els professors i els cursos que 
treballem per projectes SUMMEM, i com més avan-
cem més convençuts estem que aquest canvi meto-
dològic porta a la nova escola del segle XXI.

Tere Prats
Cap d’estudis d’ESO

Programa d’Integració Escolar 

a Irlanda 2018
Del 7 de gener al 3 de febrer del 2018, 8 alumnes de 
1r d’ESO van viatjar a County Cork, Irlanda, per fer 
un programa d’integració escolar. Durant les quatre 
setmanes que va durar l’estada, els alumnes parti-
cipants van conviure amb famílies irlandeses i van 
assistir a classes a l’escola de Cork, com un alumne 
irlandès més. Per completar el programa, cada dis-
sabte podien gaudir d’una excursió que els permetia 
conèixer més aquesta zona tan bonica d’Irlanda. Per 
a alguns dels nostres alumnes ha estat la seva pri-
mera experiència internacional. Aquestes són algu-
nes de les seves impressions:

La vida a l'escola irlandesa era molt divertida, els 
companys i professors eren molt amables i t'acollien 
molt bé. Les classes començaven a les 9 h i acaba-
ven al migdia (els horaris canviaven segons l’esco-
la). Teníem dos patis, un pel matí i un altre abans de 
marxar cap a casa.

Pol Roy

Fèiem excursions cada dissabte. Hi ha castells i 
muralles per tota Irlanda! A County Cork hi ha llocs 
molt interessants: un parc nacional, un castell i una 
catedral. Heu de visitar-ho!

Cèlia Taboada

El que recomanaria als nois i noies que facin aquesta 
estada a Irlanda és que no es pensin que és una es-

tada qualsevol. La cultura i el menjar són diferents 
als nostres i cal acostumar-s’hi. El més important és 
que segur que s'ho passaran molt bé i que estaran 
tristos a l’hora de tornar cap a casa.

Mar Garcia 

L’anada cap a Irlanda va ser molt emocionant. Tots 
teníem molts nervis ja que era el primer cop que 
marxàvem sols a un altre país. Les nostres famí-
lies d'acollida eren molt simpàtiques. El primer dia 
d’escola va ser dur ja que érem els nous i ens volien 
donar molta informació, però els nens i nenes eren 
molt agradables i volien saber coses sobre nosaltres 
i la nostra cultura.

Clàudia Caparrós
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L’estada a Irlanda m’ha anat molt bé per practi-
car anglès, ja que cada vegada em costava menys 
parlar-lo. Al final, contestava en anglès sense pen-
sar-hi. Les famílies feien un esforç perquè apren-
guéssim vocabulari.

Pol Balaña

La família va ser el més important, ja que era el meu 
recolzament allà; si tenia cap problema, la família no 
dubtava en ajudar-me. Van ser molt acollidors i es 
van portar molt bé amb nosaltres. Pel que fa al men-
jar, jo no vaig trobar gran diferència amb el d'aquí. 
Potser sí que allà mengen molta patata i n’hi ha de 
molts tipus. El plat irlandès que més em va agradar 

va ser l’Irish Stew, que és un caldo amb patates, carn 
i pèsols.

Cèlia Clemente

Benvinguts al taller de música
Aquest mes de maig i durant un parell de setmanes, 
a l’aula de música, els alumnes de 1r d’ESO ens hem 
convertit en luthiers i ens ho hem passat molt bé!

Hem retallat llaunes, foradat envasos de plàstic, en-
ganxat cartrons, omplert ampolles, buidat ampolles i 
tornat a omplir-les per trobar la nota correcta. Hem 
utilitzat globus i radiografies com a membranes, hem 
tensat gomes de cabell, de pollastre i de carpeta, ens 
hem enganxat els dits amb la pistola de silicona i hem 
foradat coses que no calia... però al final hem aconse-
guit una bona colla d’instruments. 
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El millor és que no ens hem quedat la feina per no-
saltres, sinó que hem convidat als nens i nenes de P4 
i P5 perquè vinguessin a experimentar amb la nostra 
peculiar orquestra. En sessions d’uns 30 minuts, les 
classes dels més petits ens han visitat, i tots han po-
gut fer sonar els nostres instruments. Increïble!

Tot allò que s’aprèn experimentant s’aprèn millor. Si 
l’activitat és lúdica i no ens fa por l’error (hem hagut 
de desfer feina feta, o fins i tot canviar a mig camí 
d’instrument... i ningú no s’ha queixat!), si podem des-
pertar el seu interès i veiem com d’altres treuen profit 
de la nostra feina, el procés d’aprenentatge - sense 
tensions- esdevé significatiu.

Ha estat una experiència que tots hem valorat molt bé 
i la tornarem a repetir.

Georgina Berge 
Professora de Música de secundària

British Columbia: 

Una segona casa pels nostres alumnes
Són les quatre de la matinada a l’aeroport del Prat. 
Cares de son es barregen amb rostres il·luminats per 
l’emoció, la il·lusió i els nervis, tant de pares com de 
fills. La inconsciència i gosadia dels joves fan que per 
moments un tingui la convicció que les inseguretats i 
neguits dels adults guanyin la partida als benjamins. 
Potser no en són conscients encara; els nostres 
alumnes estan a punt d’embarcar-se en una aventura 
que de ben segur serà un punt d’inflexió en les seves 
vides: el Programa d’Integració al Canadà.

Des de fa més d’una dècada, la nostra escola ofereix 
als alumnes de 1r a 4t d’ESO l’oportunitat de cursar 
un trimestre a més de sis mil quilòmetres de distàn-
cia, a la costa oest canadenca, concretament, a la 
província de British Columbia. Durant gairebé tres 
mesos gaudeixen de la màxima expressió del que és 
un programa d’immersió. No es tracta només d’una 
immersió lingüística i acadèmica, sinó també cultu-
ral i vital. La innegable millora i evolució de les se-
ves capacitats de comprensió i expressió en llengua 
anglesa va acompanyada d’un creixement personal i 
d’un aprenentatge continu. Cada dia és una experi-
ència nova i la seva capacitat d’adaptació a una nova 
cultura, horaris, matèries i activitats diverses, fan 
d’aquests mesos una experiència vital inoblidable.

Per tal d’assolir una immersió total, la dispersió dels 
alumnes per tota la regió és condició ‘sine qua non’, 
amb l’objectiu que ells posin en pràctica, des del pri-
mer dia, totes aquelles estratègies que han anat ad-
quirint al llarg de la seva curta però intensa carrera 
acadèmica i personal. Aquelles pors i timidesa inici-
als es van transformant ràpidament en una confiança 
i valentia indispensables per comunicar-se.
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Per alguns, l’experiència ha estat tan positiva que han 
repetit per segon cop. La seva presència ens ajuda a 
tranquil·litzar als nous, sobretot els més joves. I amb 
el recolzament d’un professor que els acompanya les 
dues primeres setmanes, els alumnes ja estan lles-
tos per viure l’experiència canadenca.  

El dia a dia en una escola local; compartir vida amb 
una família autòctona; les excursions i visites a en-
torns completament diferents als que estan acos-
tumats; les relacions amb altres joves, no només 
locals, sinó també vinguts dels cinc continents (si 
per alguna cosa es caracteritza el Canadà és per la 
seva filosofia inclusiva, solidària i oberta); etc. Tot això 

forma part d’una gran motxilla de vivències i anèc-
dotes que portaran de tornada a casa sense haver de 
témer per l’excés d’equipatge.  

L’experiència dels alumnes al llarg dels darrers anys 
ens reforça la convicció que aquest programa d’inte-
gració està simplement vivint els seus primers anys a 
la nostra escola, consolidant-se any rere any, i obrint 
camí a altres programes que fan de l’Escola Pia de 
Sarrià una de les pioneres en aquest àmbit.  

Francesc Oñate

Professor d'Anglés de secundària

Intercanvi a Saint-Étienne
Els alumnes d’Aula Europea de Francès hem fet una 
estada a Saint-Étienne. Ens hem allotjat a casa dels 
alumnes de l’escola Sant Paul, un centre molt inter-
nacional que fa intercanvis arreu del món.

Ha sigut una experiència completament nova ja que 
mai havíem estat sols en un país on es parla un idio-
ma diferent al nostre. Vam passar uns dies increïbles. 
Vam visitar dues ciutats properes a Saint-Étienne: 
Lyon, molt gran i turística, i Annecy, més petita i aco-
llidora, amb un llac que vam travessar a bord d’un 
vaixell.

Teníem molt bona relació amb els nostres correspo-
nents francesos, i les seves famílies que ens prepa-
raven uns plats típics exquisits. Durant dos dies vam 
anar a classe amb els nostres corresponents. Les 
classes no eren gaire diferents a les d’aquí, però va ser 
interessant poder veure de quina manera treballen. 

Recomanem molt aquesta experiència ja que és una 
manera de conèixer altres persones i un país amb les 
seves costums.

Jan Bausà 2B

Fiona Cardona 2D

Marta De La Torre 2A
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Les convivències de 2n d’ESO
L’aventura va començar un dia de pluja. El pati de jocs 
pintats era ple de grans maletes. El dia era molt es-
perat i el trajecte va passar volant. Només arribar, va 
començar una gran guerra de neu, ja que aquesta ens 
arribava fins els genolls. El dia va ser molt esgotador 
però el patinatge sobre gel ens va aixecar els ànims.

El cor ens anava a mil quan l’alarma del desper-
tador va sonar a les 7. Ens havíem de preparar pel 
primer dia d’esquí. Només començar, vam ser 
dividits en diferents nivells, la qual cosa va motivar 
que ens relacionéssim amb companys i companyes 
que no coneixíem tant com els amics habituals. Vam 
passar grans moments junts. Era increïble, bàsi-
cament perquè tantes hores d’esquí van passar en 
un obrir i tancar d’ulls. Moments inoblidables: les 

caigudes, les estones de telecadira, la piscina calen-
ta de l’hotel, la caminada freda...

La sala d’estar de l’hotel era el punt de trobada per 
fer vida social i també per conèixer altres nois i noies 
que, com nosaltres, havien vingut a gaudir de la neu. 
Les nits eren força mogudes; hi havia gent que anava 
a la discoteca a ballar sense parar i d’altres que en-
ganyaven els professors per pujar a les habitacions i 
fer la seva festa particular allà.
 
Una experiència inoblidable que tant de bo pogués-
sim repetir!

Emma Payà i Fiona Cardona

Alumnes de 2n d’ESO 

II Fira d’emprenedors
Aquest any, a l’assignatura d’Economia, hem preparat 
una fira d’emprenedors. El mes de gener, la profes-
sora va formar grups de quatre o cinc persones; això 
va ser un repte per nosaltres perquè moltes vegades 
en un mateix grup hi havia persones molt diferents 
o que mai havien treballat juntes. Vam passar cinc o 
sis hores pensant una idea de producte per vendre’l a 
la fira d’emprenedors, el vam presentar a classe per 
aconseguir el vist-i-plau, i després de fer una previ-
sió de costos i beneficis, vam fabricar un prototip que 
després vam millorar. 

El dia de la fira estàvem nerviosos ja que no sabíem 
com reaccionaria el públic davant dels nostres pro-
ductes. Vam preparar unes taules i les vam decorar 
perquè aquestes serien les nostres paradetes. A les 

17.15 van començar a venir els nens i pares que eren 
els nostres clients potencials. A la parada del meu 
grup, on veníem el nostre “Clean brush”, al principi 
venia molt poca gent, però després l’assistència es va 
animar tant que vam vendre tots els productes i vam 
cobrir tots els costos. 

En aquesta experiència he après molt sobre com fun-
ciona l’economia i el mercat, i també m’ha ajudat a 
decidir què vull estudiar l’any vinent.

Cristina Domènech 
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Metz: 21 anys d’un gran intercanvi
Portar 21 anys realitzant un intercanvi amb la matei-
xa escola vol dir que la relació que tenim ja no és tan 
sols de col·laboració institucional o de feina, sinó que 
ens podem considerar amics o fins i tot família. Són 21 
anys d’esforç, de tradició, d’innovació, d’aprenentatge, 
també de petites dificultats o imprevistos, però sempre 
superats amb èxit. 

Un cop més, l’intercanvi a Metz de 3r d’ESO estava 
relacionat amb el treball de síntesi d’Aula Europea. A 
França, els nostres alumnes van haver de superar el 
repte de fer les seves presentacions orals davant d’una 
professora francesa que els va felicitar pel seu nivell i 
ganes de fer-ho bé.

Com el tema de l’intercanvi és la gastronomia, els 
alumnes van poder visitar una fàbrica familiar de 

magdalenes, una de tòfones i una d’ametlles. En les 
tres visites, a més, van tenir l'oportunitat de degustar 
cadascun dels productes.

També van passar un dia a Estrasburg. Van fer un tour 
en vaixell i van poder visitar el magnífic edifici del Con-
sell Europeu, on els van explicar el funcionament d’una 
sessió del parlament. 

Metz ha estat, un any més, un excel·lent intercanvi. 
Molts alumnes es van acomiadar entre plors dels seus 
corresponents a l’aeroport de Luxemburg. Segur que 
tard o d’hora es tornaran a veure!

Estem segurs que els alumnes d’Aula Europea de fran-
cès gaudiran d’un excel·lent intercanvi un cop més el 
proper curs. 

L’intercanvi amb la Limesschule d’Idstein 
El nostre primer intercanvi amb Alemanya ha sigut una 
experiència molt divertida que ens ha servit per conèi-
xer la cultura, el menjar i la gent d'aquest país. Hem 
estat a Idstein, un poble de la regió de Rheingau-Tau-
nus-Kreis, prop de Frankfurt. 

A l'arribada a l'aeroport de Frankfurt, els nostres com-
panys alemanys ens estaven esperant, i tothom es va 
abraçar. El primer dia vam anar al Museu de la Tecno-
logia i des d'aleshores no vam parar de fer activitats i 
excursions: el Museu de les Matemàtiques, visita al po-
ble de Speier, descoberta d’Idstein, etc. Fins i tot vam 
anar a fer escalada. I no va faltar temps per dur a ter-
me el nostre projecte: vam crear diversos vídeos entre 

catalans i alemanys sobre situacions que podem viure 
quan som a Alemanya, utilitzant l’alemany i el castellà 
com a llengües de comunicació.

El menjar alemany és molt bo, més del que ens pensà-
vem. Hem tastat menjars que desconeixíem; com per 
exemple el Brëtzel, un tipus de galeta enfornada i re-
torçada com un llaç; i també el currywurst, una salsitxa 
alemanya cuita acompanyada de curri en pols i d'altres 
salses. Els horaris són molt diferents als nostres; l'es-
cola comença a les 8 h i acaba més d'hora; sopen cap 
a les 17.30; se'n van a dormir bastant d'hora i matinen 
més que nosaltres. Ara bé, un dels costums que més 
ens ha sorprès ha estat la manera de saludar; ells no 
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et fan dos petons, sinó que et donen la mà o et fan una 
petita abraçada.

Les famílies ens van acollir molt bé. Amb els companys 
d'Idstein també vam fer molta pinya, anàvem sempre 
tots junts, alemanys i catalans. Ha sigut una experi-
ència molt positiva; no només per poder practicar una 
altra llengua sinó per conèixer una altra cultura i fer 
nous amics.

Ja tenim ganes de tornar l'any vinent!

Àlex Ballart & Kelly Lin 

L’intercanvi amb Erzhausen
Els alumnes de l’Aula Europea d’alemany de 3r d’ESO 
hem participat en un intercanvi amb alumnes del poble 
alemany d’Erzhausen. Hem format part d’una experi-
ència cultural amb nous aprenentatges a nivell moral i 
social. Els companys i companyes d’Erzhausen van ser 
testimonis de la bellesa arquitectònica i natural barce-
lonina, com nosaltres ho vam ser de la potència política 
i econòmica de Frankfurt.
 
Durant els dos períodes de l’intercanvi, les famílies 
d’acollida van ser sempre molt atentes. Les famí-
lies alemanyes, per exemple, es van mobilitzar per 
compensar el retard de l’arribada del nostre vol a 
Frankfurt i així recuperar el temps perdut. Uns pares es van 
organitzar per portar-nos a Darmstadt, mentre els 
altres portaven les maletes a les respectives cases, un 
gran detall.
 
L’estada estava clarament pensada per passar for-
ça temps amb les famílies i no fer la típica ruta tu-
rística, on pràcticament no aprenem res. És molt 
enriquidor conviure amb la família d’acollida i amb els 

nostres partners (la nostra parella d’intercanvi), i poder 
dialogar en una atmosfera familiar. En conclusió, 
aquest viatge a terres germàniques ha estat molt pro-
ductiu i enriquidor. 

Alumnes de l'Aula Europea d'alemany de 3r d'ESO
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Els alumnes d’alemany de tercer d’ESO hem desco-
bert Erzhause, un petit poble a 10 km de Darmstadt 
i a 20 km de Frankfurt.

Només arribar, vam visitar la ciutat de Darmstadt 
amb les professores i alumnes de l’escola. Ens van 
explicar la seva arquitectura i història. Sempre ens 
deixaven temps lliure per visitar el que volguéssim 
i per passar l’estona amb els nostres companys i 
partners. El segon dia vam visitar Heidelberg i el seu 
famós castell.
 
L’excursió més esperada va ser a Frankfurt, atès 
que vam tenir l’oportunitat de visitar el Banc Central 
Europeu, on només pot entrar un nombre restringit 

de persones. Ens van explicar com funciona l’econo-
mia de la Unió Europea; va ser una experiència molt 
constructiva i vam aprendre molt. 

Durant el cap de setmana, passàvem la major part 
del temps amb la família. L’últim dia vam fer un petit 
esmorzar a l’escola alemanya i ens vam acomiadar 
de les nostres parelles. 

Aquest intercanvi ha estat molt divertit i hem après 
molt de l’idioma i la cultura alemanya. És una ex-
periència molt recomanable, ja que és una bona 
oportunitat per fer nous amics i aprendre a ser més 
autònoms.    

Laura Pérez, Nuria Roca, María Torres 

Avui per tu, demà per mi: 

experiències de Servei Comunitari

RESIDÈNCIA D’AVIS ARMONIA

Era el primer dia, estava una mica nerviós, no sabia 
com seria la residència ni què faríem. Era un dia per 
conèixer totes les persones que hi havia. Sincerament, 
esperava trobar persones amb millor estat de salut, 
però aquesta era la realitat; si aquestes persones són 
aquí és per algun motiu. La Laura ens va presentar tots 
els avis, n’hi havia de molt simpàtics i també d’altres 
que no deien res. Però vam parlar amb tots. Una dona 
que es deia Pilar Franco se’ns va acostar i no es va se-
parar de nosaltres durant tota l’estona. Ens va sobtar 
el seu cognom, però ens va aclarir que no tenia res a 
veure amb el dictador.

Guillem Canaleta 4t ESO D

Segon dia. Tenia moltes ganes d’anar a la residència; 
a més, avui començàvem a anar-hi sols. Avui he anat 
a una habitació per parlar amb algú, i he conegut un 

home molt simpàtic i que ha viatjat moltíssim; és txec, i 
hem mantingut una conversació molt interessant. Avui 
m’he sentit bé i crec que he connectat amb tots ells.

El que més m’ha agradat d’avui:

Que he connectat amb un dels avis, he vist com és viure 
allà i el que significa per a ells.

El que menys m’ha agradat d’avui:

Avui no hi ha res que no m’hagi agradat, però el que 
més m’ha impressionat és el fet que algunes persones 
grans estan molt conscienciades sobre la mort, i això, a 
la majoria d’ells, els fa ser pessimistes; molts no tenen 
ganes de fer-hi res.

De l’1 al 10 em poso una nota de...

9, perquè per ser el primer dia que hi vaig sol, he evo-
lucionat i he après moltes formes de connectar amb 
les persones.
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Anècdota del dia:

L’home amb el que he parlat avui, m’ha demanat que 
l’ajudés a trobar les seves dents, ja que les havia per-
dut dormint. M’ha fet gràcia, però més tard he pensat 
en com em sentiria jo si em trobés en la seva situació.  

Marc Armengol 4t ESO D 

El que menys m’ha agradat d’avui:  
Realment m’ha agradat molt l’experiència i no tinc res 
negatiu a dir, però sí que m’he sentit malament en al-
gun moment per les persones que són allà, ja que no 
tenen les mateixes oportunitats que tenim nosaltres. 

Anècdota del dia:

Podria explicar moltes experiències, però una de les 
coses que més m’ha sorprès ha sigut l’estima i l’agraï-
ment que he rebut de tothom.  

Aina Lasalle 4t ESO B

Si hagués de resumir la meva experiència al Cottolen-
go en una paraula, tot i que sigui molt difícil, aquesta 
seria positivisme. Tot i les difícils condicions de vida, ja 
sigui per les discapacitats o pel fet de no tenir cap su-
port familiar, la majoria de persones són felices. Això 
ho sé perquè he tingut la gran oportunitat de compartir 
tres tardes de dimecres amb ells i han estat més que 
suficients per adonar-me de la realitat de la vida i que 
hi ha persones que realment necessiten la meva ajuda, 
encara que jo només tingui 16 anys. 

El primer cop que hi vaig anar, no era molt conscient 
d’on era fins que vaig entrar a l’edifici i vaig veure una 
dona amb una deficiència a l’hora de parlar. Era el seu 
aniversari i estava molt feliç; esperava que li perme-
tessin simplement sortir del Cottolengo durant una 
estona per poder caminar pel carrer, prendre el sol, 
comprar qualsevol cosa, etc. En aquell moment vaig 
reaccionar, però no em vaig sentir incòmoda ni mala-
ment en cap moment, sinó tot el contrari. Els malalts 
em van acollir i rebre com si fos una més i això em va 
fer sentir molt tranquil·la. 

El segon dia, ja sabia on anava i estava molt emocionada 
pel fet de tenir l’oportunitat de tornar-hi i retrobar-me 
amb alguns malalts del centre amb els que havia pas-
sat la meva primera tarda de dimecres. Em sentia molt 
més segura i alegre. Encara recordo com de bé m’ho 

COTTOLENGO

Avui he anat per primer cop al Cottolengo. Estava mot 
nerviosa ja que no sabia el que em trobaria. Havia par-
lat amb persones que ja hi havien anat i m’havien dit 
que és una experiència molt bonica però alhora molt 
impactant. Un cop viscuda l’experiència, puc assegurar 
que és molt emotiva. 

Just arribar, l’Ona i jo ens hem trobat amb l’Anna, una 
mare de l’escola que ens ha acompanyat. Abans d’en-
trar, l’Anna ens ha explicat què faríem i ens ha fet cinc 
cèntims de la seva experiència; les seves paraules 
m’han tranquil·litzat. 

Tot seguit, ha vingut una monja que es diu Elsi, ens ha 
donat una bata per no embrutar-nos i ens ha demanat 
que ens recollíssim el cabell amb una cua. Hem anat a 
la planta tres i allà ens hem trobat amb noies de 9 a 12 
anys. La primera impressió al entrar a la sala ha estat 
impactant, però no he trigat a sentir-m’hi còmoda per-
què tota la gent és encantadora. 

El que més m’ha agradat d’avui: 

Poder ajudar a la gent que de veritat ho necessita, i 
veure la felicitat i l’agraïment de les persones amb les 
que hem estat. M’ha omplert molt ajudar-les; són sen-
sacions que no tinc cada dia, i aquestes han sigut molt 
fortes i agradables. M’he adonat de la sort que tinc.
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vaig passar parlant amb els usuaris del centre, ja que 
tot i la seva malaltia, eren molt amables i riallers. 

En canvi, l’últim dia hi vaig anar una mica trista ja que 
sabia que era l’última vegada que hi aniria. Tot i això, 
al entrar al Cottolengo i començar a interactuar amb 
els malalts, em vaig tornar a posar les piles i m’ho vaig 
passar d’allò més bé.

Cada dia ha sigut una experiència diferent. El primer dia 
vaig estar a la planta 4, on hi ha avis als quals vaig acom-
panyar per distreure’ls i els vaig donar el menjar. No va 
ser tan divertit com el segon dia, quan vaig anar a la 
tercera planta, on hi ha dones i adolescents, ja que vaig 
estar parlant i rient amb moltes d’elles durant molta 
estona. Tot i que jo anava a ajudar i a donar-los el men-
jar, m’ho vaig passar d’allò més bé parlant amb la Lou 
i la Cinta, dues dones que, tot i patir una malaltia, són 
encantadores i molt divertides. L’últim dia em va tocar 
la segona planta 2, també amb dones i adolescents. El 
temps se’m va passar volant! Em va tocar donar de men-
jar a una malalta amb la que em vaig sentir molt a gust, 
com si estigués menjant amb una amiga i parlant sobre 
qualsevol cosa. Estic encantada d’haver-la conegut!

En resum, la meva experiència al Cottolengo ha estat 
excepcional i m’ha servit molt per formar-me com a 
persona. Fins i tot penso que ha estat necessària, per-
què després d’haver viscut aquesta experiència, vulgui 
o no, m’ha canviat la manera de veure la vida i les per-
sones, això sí, positivament. 

Per acabar, vull donar les gràcies a totes les persones 
que han fet possible la nostra experiència al Cottolengo 
com a voluntàries.

Bet Pintó 4t ESO A

El meu primer dia al Cottolengo:

El primer dia jo estava molt nerviosa, com totes, supo-
so. Però hi vaig anar amb la Cristina, i aquell era el seu 
segon dia de voluntariat, cosa que em va donar més se-
guretat. Al cotxe ens van explicar algunes coses sobre 
el Cottolengo i ens van conscienciar del que anàvem a 
fer. A l'arribar, ens van fer posar unes bates. La Cris-
tina i jo vam anar al segon pis. Un cop allà, vam posar 
bates a les pacients i vam ajudar a tallar el menjar i 
preparar-lo. Després vaig donar de menjar a una se-
nyora; encara que no parlava, jo li vaig estar parlant 
mentre li anava donant el sopar. Al sortir em vaig sentir 
molt bé amb mi mateixa. 

Magda Dopacio 4t ESO D

RECICLA CULTURA
Preparant i fent la venda de llibres a Barcelona

Durant 5 sessions hem assistit a un centre del Raval que 
ajuda amb aquest projecte a ensenyar el castellà i el cata-
là a gent immigrant que encara no coneix l’idioma. El dia 
23 d’abril, l’Ivan i jo (Joan Gaudó) vam anar a la Rambla 
de Catalunya on ens vam trobar amb un grup de 3 immi-
grants: el Brahim, l’Umar i el Hakim.

Quan vam arribar a la parada que tenien preparada, ens 
vam trobar a vàries persones. Principalment voluntaris, 
però també alumnes que eren allà per col·laborar. Ens van 
explicar el que havíem de fer: vendre llibres de segona mà 
per recollir fons i així garantir una educació a aquests jo-
ves immigrants. Vam ser allà durant 3 hores i ens ho vam 
passar molt bé, ja que veníem llibres mentre gaudíem de 
l’ambient de Sant Jordi.

Ens va agradar molt conèixer els tres companys amb els 
que vam compartir aquesta tarda, eren molt divertits.
 
Joan i Ivan 4t ESO D

Preparant i fent la venda de llibres a l’escola
Aquest any han preparat conjuntament la campanya Reci-
cla Cultura nens i nenes de 5è de primària amb 3 alumnes 
de 4t d’ESO. Després de l’experiència s’han trobat dele-
gades de 5è amb les noies de 4t d’ESO i s’han entrevistat 
mútuament:

Les nenes de 5è pregunten a les de 4t d’ESO:

Vosaltres també vau vendre llibres?

Sí, nosaltres us vam estar ajudant als de 5è mentre veníeu 
i després, quan no hi éreu, també vam vendre llibres. Vam 
estar venent des de les 8 del matí fins les 6 de la tarda. 
Vau comprar algun llibre? 

Sí que en vam comprar. Els llibres estaven en molt bones 
condicions i també estaven molt bé de preu.
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Vau portar vosaltres els diners a Servei Solidari?

No, els diners els vam portar al despatx de Pastoral, i la 
Josefina els va portar a Administració, des d’on es van en-
carregar de fer-los arribar a Servei Solidari.
Vau ajudar a organitzar els llibres? 

Els llibres que estaven ordenats a les caixes els vau classi-
ficar tots els nens de 5è, les altres caixes eren les que van 
sobrar de l’any passat.
És la primera vegada que participeu en l’organització del 

Recicla Cultura?

Sí, aquesta és la primera vegada que hi participem, forma 
part del nostre treball de recerca de 4t d’ESO.

Les noies de 4t d’ESO pregunten a les de 5è:

Us ha agrada participar en aquesta campanya?

Sí, ha estat el primer cop que ho fem. Altres anys hem 
vist als més grans fer-ho i en teníem ganes. Era com ser 
venedors i ha estat molt divertit.
Com us heu organitzat a l’hora de vendre els llibres?

Cada classe ens vam dividir en tants grups com taules de 
venda. Vam escollir de cada grup dos encarregats de con-
trolar els diners. Ens vam posar uns petos taronja per-
què ens diferenciessin. Passàvem molta estona endreçant 
perquè de seguida es desendreçava la paradeta. 

Quins han estat els cursos que han comprat més llibres?

Ens sembla que els de 3r i 4t de primària.
Creieu que ha estat ben organitzat?

Sí, es va notar que abans havíem classificat els llibres 
per infantil, juvenil i adult. Ho vam fer el divendres abans 
de Sant Jordi. Cada classe hi dedicava una estona. Tot 
ho anàvem col·locant en caixes. Ara bé, faltaven algu-
nes caixetes més pels diners i potser més taules perquè 
s’acumulaven molts nenes i nenes alhora. 
Vau comprar llibres? Per a qui?

Sí, jo en vaig comprar 4: un pel meu germà, un pel meu 
pare, un per la meva mare i un per a mi. 
Jo també. Pel meu pare, per la meva mare, per a les me-
ves germanes i un per a mi. 

Alumnes de 5è: Maria Usieda i Paula Suasi
Alumnes de 4t d’ESO: Sílvia Pardo, Aina Gómez i 

Natàlia Pujol

LA CANTADA DE CARAMELLES 
A LA RESIDÈNCIA ERGOS

Hola Josefina,

Esta mañana ha venido el grupo de niños y niñas a cantar 
para nuestros mayores y la verdad es que el rato que he-
mos compartido ha sido muy agradable y divertido. Ade-
más, coincidieron con el parvulario que viene todos los 
viernes a nuestro centro, y entre todos hemos comparti-
do espacio y actividad. Los alumnos de 6º han observado 
cómo niños y personas mayores han jugado a juegos tradi-
cionales como la charranca y las chapas; y los alumnos de 
P4 han escuchado con mucha atención las canciones que 
vuestros alumnos han cantado para todos.
 
Nosotros somos mucho de canciones, bailes y demás ac-
tividades culturales, así que después de la actuación de 
los alumnos de 6º, tomamos el relevo y les cantamos y 
bailamos un par de canciones. La verdad es que ha sido 
todo muy divertido y ameno. Estamos deseando que llegue 
el día 30 para volveros a tener aquí.

Una cosa más. Si crees que entre las canciones que canta-
réis el día 30 hay alguna que nuestros mayores conozcan, 
¡la podríamos cantar juntos! Me dices cuál es y la iremos 
trabajando con ellos.

Por cierto, muy chulas las fotos del Instagram!

Atentamente,

Maria Koufalexi
Psicòloga

Residència ERGOS, S.A.
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RECOLLIDA DE TAPS A L'ESCOLA 
PER A LA FUNDACIÓ MARESME

Abans de fer la recollida de taps per l’escola, tots els 
alumnes als que ens va tocar fer el treball de la Fundació 
Maresme, vam anar d’excursió per veure com era física-
ment aquesta fundació per dins i conèixer les seves acti-
vitats i projectes. 

Mentre la guia ens anava explicant el funcionament de la 
fundació, nosaltres ens anàvem conscienciant encara més 
que portar taps és important. Les seves funcions princi-
pals són el reciclatge de taps i el reciclatge d’oli. Encara 
que també ajuden a empaquetar llaminadures i a decorar 
caixes per a empreses que hi col·laboren.

Al marxar vam decidir fer xerrades a l’escola per infor-
mar sobre la importància de col·laborar amb aquesta 
fundació. Recollir taps ajuda al medi ambient i a mol-
ta gent amb discapacitats a inserir-se laboralment. Val 
molt la pena veure els somriures de la gent que treballa 
allà.

Hem dedicat prop d’un mes a fer xerrades per tots els 
cursos des de primària per informar. En aquestes xe-
rrades, explicàvem qui érem, el que havíem aprés a 
l’excursió, què fan a la fundació, i com separen els taps 
per reciclar-los. Gràcies a aquestes xerrades, ha aug-
mentat la quantitat de taps recollits a l’ESO, el batxillerat 
i als cicles formatius.

Claudia Gonzàlez 4t ESO A

Estada a Munic 2018: Let’s Not Forget!
El dia 15 d'abril, els alumnes de l'Aula Europea d'ale-
many de 4t d'ESO, vam marxar cap a Munic, una de les 
ciutats més maques de tota Alemanya. Es war sehr 
schön.  

El segon dia d’estada vam visitar els nostres amics de 
l’Europäische Schule de Munic i vam fer activitats con-
juntes a l’escola i al parc del costat. Alguns dels alum-
nes alemanys també ens van acompanyar una tarda a 
l’Englische Garten, el parc més gran de la ciutat. Un 
altre dia vam visitar el castell de Neuschwanstein, el 
castell que va inspirar Walt Disney per crear el de la 
pel·lícula de la Bella Dorment. Aquest castell bavarès 
és preciós, tant per fora com per dins. Un altre lloc 
que ens va agradar bastant va ser el Viktualienmarkt, 
el mercat més famós de la ciutat, on hi pots trobar de 
tot, des d'una marisqueria fins a una botiga de nans 
de jardí.

La majoria de les visites van ser molt agradables, ex-
cepte una, el camp de concentració nazi de Dachau. 
Aquella visita ens va fer reflexionar sobre el que va ser 
l'Holocaust. Durant el matí que hi vam passar, hi va ha-
ver molts caps cots, mirades perdudes i pensaments 
sobre el que va succeir. A qualsevol li passaria el ma-
teix. 

Al llarg de l’estada, hem hagut d’explicar en alemany 
les nostres experiències i publicar-les en un blog, i 
també recopilar la informació necessària per recrear, 
en un diari simulat, tres dies a la vida d’uns ciutadans 
de Munic d’ideologies i religions diverses abans de 
l’esclat de la Segona Guerra Mundial. Per completar 
el treball, vam anar al Centre de Documentació sobre 

la Història del Nacionalsocialisme a Munic, que va ser 
una de les visites guiades més instructives que vam dur 
a terme durant l'estada. 

En conclusió, el viatge a Munic ha sigut molt divertit, 
interessant i productiu. Und es war auch sehr interes-
sant.   

Adrià Diaz

Aquí teniu un exemple dels nostres blogs de viatge:

Erster Tag

Wir sind in München, wir sind sehr früh aufgewacht, 
um 4:00 Uhr morgens! Wir haben im Flugzeug gesc-
hlafen und Musik gehört. Um 9:15 wir sind in München 
gelandet.
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Dann sind wir zum Hotel gefahren und dann sind wir ins 
Zentrum gegangen. Wir haben die Marienplatz besucht 
und wir sind einkaufen gegangen.

Maria Guillem, Berta Clariana, Júlia Guerra

Zweiter tag

Heute sind wir sehr spät aufgestanden (7:00 h hehe). 
Danach sind wir zur Schule unserer deutschen Freun-
de gegangen: Europäische Schule Munchen. Die Schule 
war sehr modern, interessant und schön. Und unsere 
Freunde waren sehr freundlich. Wir haben eine Schnit-
zeljagt gemacht und ein Bretzel im Park gegessen.

Wir sind auch zum PEPEeinkauftzentrum gegangen 
und haben bei Mcdonals gegessen. (lecker! XD) Es 
war sehr lustig! Danach haben wir den Olympia Park 
besucht. Wir haben Fotos gemacht, spaziert, gelaufen 
und gelacht. Wir haben auch die BMW Welt besucht. 
Die Autos waren sehr gross und cool. 

Wir sind sehr müde! Wir sind sehr viel spaziert! 
Bis morgen!

Júlia Saiz, Cristina Álvarez, Ana Baró

Dritter Tag

Heute Mittwoch, haben wir das Konzentrationslager 
besucht um neun Uhr. Es ist sehr interessant und wir 
haben viele neue Sachen gelernt. Um zwölf Uhr wir ha-
ben 17 Bus genommen und dann wir waren in einem 
Park mit den deutschen Schülern. Danach haben wir 
T-shirts und Pullover gekauft.

Um acht haben wir zu Abend gegessen und wir sind 
sehr müde. Gute Nacht!

Alejandro Fernández, Mario Navarro, Marc Oliver
Alumnes de 4t d‘ESO

Parlament juvenil europeu EYP
Barcelona-Còrdova-Luxemburg

L’Escola Pia de Sarrià va participar a la Sessió Regional 
de l'EYP (European Youth Parliament) al mes de ge-
ner, i a la Sessió Estatal, classificant-se en 6è lloc en-
tre més de cent escoles. La primera fase consisteix en 
participar en un Fòrum Internacional juntament amb 
les escoles seleccionades d’altres països europeus. 

L'EYP és una organització apartidista fundada per 
apropar els joves a Europa i a les seves institucions. 
L'experiència EYP convida els joves a interessar-se per 
l'actualitat i el procès democràtic, adquirint un pensa-
ment independent i crític.

L'activitat més destacada són les Sessions Internacio-
nals que reuneixen a més de 250 estudiants de tota Eu-
ropa i recreen la realització i aprovació d'una resolució 
al Parlament Europeu. Amb aquest objectiu comença 
el nostre recorregut de selecció; primer escolar, des-
prés regional i finalment nacional.

Els alumnes que hi han participat aquest curs són: la 
Cristina Álvarez, la Claudia Andrés, l'Anna Farrés, el 
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Pepe Gil-Vernet, la Júlia Saiz i l'Hector Serrano. Tots 
ells de 4t d'ESO.

Primerament, els sis participants a la Sessió Regio-
nal vam ser assignats individualment a un dels quatre 
committe: Legal Affairs, Security and Defense, Industry 
i Employment and Social Affairs. Vam conèixer els nos-
tres companys d'equip, i entre el 26 i el 28 de gener, a 
la Universitat Internacional de Catalunya, ens vam con-
vertir en eurodiputats, formant part d'una experiència 
única i innovadora. Vam millorar les nostres communi-
cation skills, i amb el teambuilding, vam conèixer els 
altres participants.

Afortunadament, la nostra escola va aconseguir clas-
sificar-se per a la Sessió Nacional, la qual es va cele-
brar a Còrdova de l'11 al 15 d’abril. Durant aquests dies 
vam viure una versió més extensa de la sessió regional, 
juntament amb 28 escoles més d'arreu d'Espanya. No 
només ha estat una oportunitat per fer visites culturals 
i millorar el nostre anglès, sinó que hem fet nous amics 
i hem gaudit de moments inoblidables.

Formar part d'una Assemblea Nacional de l'EYP impli-
ca expressar-se, promoure el treball en equip, buscar 
solucions, debatre, defensar, resoldre i votar.

Finalment, podem dir que estem contents i agraïts per 
tota la feina que hem fet plegats. La classificació entre 
els sis millors d'Espanya ha estat fruit del nostre tre-
ball en equip. Gràcies, nois i noies EYP. Ens veiem el 
proper setembre a la Sessió Europea! 

Cristina Álvarez, Claudia Andrés, Anna Farrés,
Pepe Gil-Vernet, Júlia Saiz i Hector Serrano
Alumnes 4t d'ESO
Esther Griñó 

Professora secundària
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9è Intercanvi amb l’escola Taby Gimnasium
Un any més (i ja en són 9), 32 alumnes de 1r de batxi-
llerat van participar en l’intercanvi de llengua anglesa 
a la ciutat d’Estocolm, a Suècia. L’escola Taby Gimna-
sium, amb la qual mantenim una excel·lent relació, 
està situada a la població de Taby, a uns 20 quilòme-
tres d’Estocolm. El projecte d’aquest any, relacionat 
amb la matèria de llengua anglesa, girava, al igual 
que el curs anterior, al voltant del comerç just. 

A Barcelona, els alumnes van realitzar unes pre-
sentacions i debats sobre 5 qüestions diferents: l’ús 
d’internet, el transport, el material, la roba i el men-
jar. Durant l’estada a Suècia, els nostres alumnes 
van tenir l’oportunitat de visitar el Museu Vasa, el 
magnífic ajuntament d’Estocolm o el Parc d’Skan-
sen, entre altres coses. 

Suècia és sempre una experiència inoblidable, no 
tan sols per l'oportunitat de practicar la llengua 
anglesa en un dels països europeus amb un millor 
nivell, sinó també per l'oportunitat de conèixer una 
cultura completament diferent a la nostra i compar-
tir grans moments, tant amb els alumnes i les famí-
lies sueques com amb els propis companys/es.

Convidem un any més a què els alumnes de 4t s’ani-
min a participar el proper curs en una experiència 
enriquidora, no només a nivell lingüístic sinó, sobre-
tot, a nivell personal. Fareu nous amics i amigues i 
descobrireu un país atractiu i enriquidor. 

Dani Sánchez
Professor d'Anglès de secundària
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Jornada del Treball de Recerca

Faig meves unes paraules d’en John Dewey, filòsof i 
pedagog nord-americà, “l’escola no ha de preparar per 
la vida, ha de ser la vida”. 

“El problema no consiste ya en dilucidar cómo 
deben enseñar los maestros o estudiar los 
alumnos. Consiste en averiguar cuáles son los 
requisitos que se han de cumplir para que el es-
tudio y el aprendizaje se verifiquen espontánea y 
necesariamente; qué condiciones hay que crear 
para que los alumnos respondan con una actitud 
que culmine forzosamente en el aprendizaje. Ya 
no se trata de que la mente del alumno se limi-
te a estudiar o aprender, sino que realice cosas 
que demanda la situación [preestablecida para 
ello] y que den por resultado el aprendizaje. El 
método magisterial consiste en determinar 
aquellas condiciones que estimulan la actividad 
autoeducativa del alumno, o sea, del aprendiza-
je, y en cooperar en las actividades de los dis-
cípulos de suerte que terminen aprendiendo.” 
(Dewey, 1974)

Aquesta és la veritable essència de l’experiència que 
s’explica en aquest escrit. La Jornada de Treballs de 
Recerca va ser concebuda amb l’objectiu de proposar 
als nostres estudiants de batxillerat l’oportunitat de te-
nir una experiència primerenca de participació en un 
congrés científic. 

Com en qualsevol congrés, comptàvem amb uns es-
trictes terminis de presentació i un comitè científic que 
seleccionava la qualitat dels treballs que més endavant 
es defensarien. Això suposa pels participants una mica 
menys de temps a l’hora d’enllestir la seva presentació, 
però d’altra banda els alumnes seleccionats tenen una 

compensació en l’avaluació de la mateixa exposició. 
Una vegada realitzada la selecció (36 treballs escollits 
d’entre 126), es va comunicar la resolució als interes-
sats mitjançant una carta en la que se’ls convidava a 
participar en el congrés. El comitè científic està format 
pels diferents directors del treball de recerca (TR), i els 
treballs presentats han estat les memòries dels TRs 
que els alumnes de 2n de batxillerat han de presentar 
per superar el curs. 

La Jornada va tenir lloc el 20 de desembre, seguint l’es-
tructura pròpia d’aquest tipus de certàmens. Després 
d’una breu presentació del comitè executiu, la Direcció 
de l’escola va inaugurar la Jornada de forma solemne. 
A continuació, es van oferir un parell de conferències 
convidades, una de cientificotècnica i una altra de caire 
humanístic-social, a càrrec d’uns exalumnes de l’esco-
la, que van fer gala d’un nivell d’allò més professional. 

Després d’aquestes dues conferències de presentació, 
vam donar pas a la presentació de les comunicacions 
orals dels TRs per part dels alumnes seleccionats de 
2n de batxillerat. Aquestes estaven dividides en qua-
tre espais temàtics: dos dedicats a l’àmbit humanís-
tic-social, un dedicat al científic, i finalment, un altre 
al tecnològic. En aquests espais hi havia un modera-
dor (professor/a), responsable de què es complissin 
els temps establerts: 10 minuts per presentació més 
5 minuts per a les preguntes i la discussió que també 
s’encarregava de moderar.

Els alumnes podien escollir les presentacions a les que 
assistirien, ja que prèviament, amb una setmana d’an-
telació, havien pogut consultar el conjunt dels treballs 
de la jornada. Els resums dels treballs es trobaven ex-
posats, ambientant els diferents espais del batxillerat, 
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en forma de mini-pòsters (80 x 50 cm). A tots els alum-
nes de batxillerat se’ls oferia la possibilitat d’omplir un 
formulari on line per triar les exposicions que més els 
podien interessar. L’organització va gestionar les de-
mandes per tal d’intentar satisfer els interessos dels 
participants i equilibrar els espais. 

Després del primer bloc de presentacions, tots els as-
sistents vam fer un coffee-break; una estona tranquil·la 
que vam aprofitar per gaudir de la presentació d’altres 
treballs en format pòster de forma lliure. 

Així, cada alumne/a va assistir a 10 presentacions en 
total, separades en tres blocs més els pòsters. Final-
ment, es va cloure la Jornada celebrant un any més la 
qualitat dels treballs presentats. 

Ara, amb la feina feta i recuperats de tots els nervis, 
estem molt contents de poder dir que després de tres 
anys hem obtingut uns resultats ben profitosos. I és 
que, d’una banda, els alumnes de 2n han tingut una 
oportunitat magnífica de viure una experiència real de 
comunitat científica, que estem segurs que agrairan 
i retrobaran en un futur universitari que cada cop els 
queda més a prop. Han planificat i gestionat la seva 
comunicació adaptant-se al públic i, en alguns casos, 
els que ho demanaven, han fet la seva comunicació en 
anglès. D’altra banda, pels alumnes de 1r de batxille-
rat, que tot just ara enceten el seu treball de recerca, 
“ha estat un gran exemple a seguir”, segons diuen ells 
mateixos. Han pogut agafar les propostes de futur dels 
seus companys/es com a reptes propis i han vist meto-
dologies que no contemplaven.

Comptat i debatut, ens sembla que l’experiència ha 
estat molt positiva com s’observa en el vídeo que, per 
cert, també ha editat un exalumne. I tot gràcies a una 
col·laboració entregada del conjunt de la comunitat 
educativa, des del personal de manteniment i PAS (que 

s’han ocupat de la logística), fins als tutors de recerca 
que han fet de nou palesa la seva feina constant i ri-
gorosa al llarg del curs colze amb colze amb els seus 
alumnes. 

Arribats a aquest punt i amb ganes de seguir repetint 
l’exitosa experiència viscuda, només ens resta mostrar 
un sincer agraïment a la Direcció, que ha fet confiança 
en aquest petit projecte; una d’aquelles experiències 
que, en més d’un sentit, ens permeten a tots i entre 
tots seguir fent escola.   
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FerMun 2018: un any més… inoblidable!
Per tercer any consecutiu, 8 alumnes de 1r de batxi-
llerat (l'Elena Asensi, el Joan Casamartina, l’Andrea 
Fernández, l’Anna Funke, la Mariona Gibert, la Clara 
Límia, el Jordi Molins i la Berta Parellada) van poder 
participar en la conferència FerMun, organitzada per 
l’escola francesa internacional ‘Ferney Voltaire’, i que 
va tenir lloc entre els dies 10 i 13 de gener del 2018 als 
edificis de l’ONU a Ginebra.

Per segon any consecutiu, la conferència va girar en-
torn de la propietat intel·lectual i la innovació, i es va 
celebrar principalment a l'edifici de l’Organització 
Mundial de la Propietat Intel·lectual (WIPO). Durant 
els quatre dies, els alumnes van tenir l’oportunitat de 
participar en conferències i intensos debats bilingües 
sobre temes relacionats amb la propietat intel·lectual 

o amb els drets humans, com l'Street Art o la violència 
de gènere i els drets de les dones en el món laboral.

Els nostres alumnes van actuar com a delegats repre-
sentants d’Holanda i de Singapur,  i van poder deba-
tre i compartir experiències amb escoles provinents 
de més de 50 països diferents. A més, aquest any, 
els alumnes van poder participar en la cerimònia de 
clausura i la festa de comiat organitzada als mateixos 
edificis de l'ONU.

Esperem tornar-hi a participar el proper any i que els 
nostres alumnes puguin gaudir de l’experiència de 
treballar a l’ONU durant uns dies, utilitzant el fran-
cès i l’anglès com a llengües vehicle d’aquesta gran 
experiència.
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Explica’m la Ciència
Explica’m la Ciència és un concurs de notícies científi-
ques per a joves que consisteix en crear una notícia sobre 
ciència i/o tecnologia que s’ha d’abordar amb objectiu di-
vulgatiu i de forma audiovisual.

Nosaltres vam participar al concurs presentant un vídeo 
casolà sobre l’alimentació del futur i ens van comunicar 
que n’havíem sigut les guanyadores. Gràcies a això hem 
tingut l’oportunitat de treballar amb Betevé per crear 
un reportatge que s'ha emès a televisió en el programa 
DeuWatts.

El nostre reportatge parla d’un nou prototip d’exoesquelet 
anomenat ABLE que millorarà la mobilitat de totes aque-
lles persones que han patit un accident. Poder entrevistar 
a professionals del Biomec, com en Josep Maria Font Lla-
gunes, i poder treballar amb un equip de gravació i edició 
ha estat una gran experiència i hem après moltíssim.
Recomanem que el curs vinent s’apunti tothom qui pugui!

Elena Asensi, Arantxa Pagonabarraga i 
Berta Parellada
Alumnes de 1r de batxillerat

Si us el vàreu perdre, podeu veure  tot el programa sobre l'enginyeria biomèdica aquí: 
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Intercanvi a París
L’intercanvi a París ha estat molt divertit. La setmana 
ha passat volant i hem recorregut tota la ciutat! Hem vi-
sitat el Palau de Versailles, la Catedral de Nôtre Dame, 
el Museu del Louvre, entre d’altres, i també hem explo-
rat barris i parcs preciosos. Les famílies ens han acollit 
amb molta alegria i l’escola de Nôtre Dame de Sion ens 

ha rebut amb els braços oberts. L’únic inconvenient ha 
estat que el temps no ens ha acompanyat, i ha plogut 
gairebé cada dia. Malgrat això, ha sigut una experiència 
genial, on he après moltes coses i he fet bons amics. 

Irene Cester
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Entrevistem a Pablo Antón, Pau Arroyo 

i Pablo Sánchez, alumnes del Batxillerat Dual

Què és el Batxillerat Dual?

El Batxillerat Dual és una activitat extra-escolar que té 
com a finalitat aconseguir el certificat de secundària 
americà mitjançant una plataforma digital. Aquesta ac-
tivitat permet perfeccionar la comunicació en anglès, 
tan important pel nostre futur. Un professor americà 
manté el contacte amb els alumnes durant tota aques-
ta experiència, i els ajuda si tenen qualsevol dubte o 
problema per a realitzar una tasca.

Quant temps cal dedicar-li?

El programa del Batxillerat Dual requereix entre tres 
i cinc hores setmanals de dedicació (el mateix temps 
que qualsevol activitat extra-escolar). Tot i això, és 
perfectament compaginable amb altres activitats ex-
tra-escolars; i només cal demanar-li ajuda al profes-
sor per tenir més temps a l’hora d’entregar qualsevol 
feina. També tenim l’opció d’assistir a una aula de 
suport que ofereix l’escola tres dies a la setmana i, 
d’aquesta manera, consultar dubtes o qualsevol altre 

preocupació sobre el programa amb la professora de 
suport.

Què és el pitjor del Batxillerat Dual?

La dificultat de compaginar els estudis escolars amb 
aquest programa és una de les coses més complicades 
que cal tenir en compte. Cal saber-se planificar les ac-
tivitats, donant la importància adient per a cada tasca, i 
d’aquesta manera poder acabar-ho tot i a temps.

Com resumiries la teva experiència en el programa?

Ara que estem a punt d’acabar el primer curs, estem 
molt contents i satisfets amb la nostra millora. Tot i que 
és difícil i cal molta constància, els resultats compen-
sen l’esforç. Una activitat que ens agrada molt són les 
videoconferències amb el nostre professor americà, on 
fem debats i tenim l’oportunitat d’intercanviar opini-
ons amb alumnes d’altres països sobre un tema prè-
viament assignat. Cal destacar els ànims i el feedback 
que rebem per part de la nostra professora de suport. 
A més, els temes que es tracten sempre són actuals i 
interessants per a nosaltres, i això fa que ens hi impli-
quem més.

Per tot plegat, és un experiència única que no s’ha de 
deixar escapar si vols millorar el teu nivell d’anglès i 
conèixer la cultura americana més a fons.

Pablo Antón, Pau Arroyo i Pablo Sánchez 3r d'ESO
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Màgia o química?
El dilluns 20 de novembre, els alumnes de 1r de 
batxillerat que cursem Química vam assistir a una xer-
rada a la universitat IQS en la qual vam aprendre sobre 
la química a la vida quotidiana. 

La sessió va ser de caràcter multidisciplinar i el for-
mat era tan pràctic com teòric. Ara bé, la part pràcti-
ca va ser la que més ens va sorprendre. El professor 
que portava la xerrada va fer experiments de tot ti-
pus: des de congelar objectes amb nitrogen líquid fins 
a mostrar com s’observen elements del nostre dia a 
dia sota llum ultraviolada. La conferència es va cen-
trar parcialment en la comprensió de la química com 
a eina màgica. Així doncs, podríem dir que la majoria 

dels experiments realitzats van ser tan increïbles que 
semblaven fets fantàstics o màgics. Tot això va fer que 
gaudíssim d’una matèria com la química i també ens 
va ajudar a comprendre-la des d’una visió més experi-
mental. 

En definitiva, aquesta va ser sens dubte una experiència 
molt interessant i única que ens va permetre aprendre 
nous conceptes en l’àmbit de la química i la composició 
de la matèria.

Elena Asensi, Joan Casamartina 
i Arantxa Pagonabarraga
Alumnes de 1r de batxillerat

Exchange Experience
Nowadays, technology is highly developed compared a 
few centuries ago. On the one hand, it is easy to travel 
and visit different places around the world, but on the 
other hand it is difficult to become acquainted with other 
cultures due to globalisation. For instance, everywhere 
you go you will find a McDonald’s, a sushi bar or an Itali-
an res-taurant, etc. 

Despite these cir-cumstances, doing an exchange gives 
you the opportunity to encounter new and different cul-
tu-res and customs abroad, living and becoming part of 
a different country’s family for a few days. 

A couple months ago, students of first of baccalaureate 
went to Holland for an exchange.It was an incredible ex-
perience, an intense week full of emotions. 

At first, everyone was nervous because we didn’t know 
how this adventure would end, but our expectations 
were definately fulfilled, by far. They were incredible 
days always surrounded by good company. 

The last days of our exchange, we started to remember 
and reassemble all the Netherland’s customs and prac-
ti-ces that we experienced at firsthand. We learnt the 
dif-ference between a trip and an exchange experience. 

We made several trips, among them we visited the Ha-
gue, a spectacular city. 

This Dutch metropolis is where the country is ruled and 
royalty resides. The Hague would be, therefore, city and 
Court of Holland, the third in number of inhabitants and 
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one of those essential getaways if you are visiting the 
country. Well known for hosting the International Court 
of Justice, it is surprising for the number of historic 
buildings it houses, an immense range of mu-seums: 
ProDemos, Old City Hall, Grote Kerk, Binnenhoff and 
Ridderzaal… 

We also visited Amsterdam. The city was founded by 
fishermen, who built a settlement around a dam on the 
Amstel river at the end of the 12th century. This location 
gave him the name it receives today. 

Its canals, built concentrically and expanded as the city 
grew, are an impressive tourist attraction and they are 
sometimes compared to the famous Venice canals. Our 
group, along with the Dutch students, made a boat pro-
me-nade through the canals and it was an incredi-ble 
experience! 

At present Amsterdam is a rich and prosperous city in 
infrastructures, culture, history and liberal positions, 

which makes it one of the favorite tourist destinations 
for Europeans and Americans. 

Among the main museums, there are great exponents 
such as the Rijksmuseum, the Van Gogh Museum or the 
Anne Frank House. With the school we went to see the 
Van Gogh Museum and we had the opportunity to be de-
lighted by the artist’s works. 

We personally think that families are lovely and always 
help in everything you need. I sincerely recommend that, 
if you have the opportunity to be part of one of our school 
exchange programmes, seize it!

Andrea Díaz i Pasqual Mas
Alumnes de 1r de batxillerat

Peace Boat

Som a temps de salvar el medi ambient?

Em vaig sentir orgullosa de formar part del grup que 
va representar la nostra escola a bord del Peace Boat, 
en companyia de tan distingits convidats. Les històries 
de la Selina, el Levitanalagi, l’Ashwa, la Zana, el Matea 
i la Tisha ens van emocionar profundament, obrint-nos 
portes a altres mons i estils de vida. Amb els seus emo-
cionants testimonis van assolir l’objectiu de conscien-
ciar els més joves de Barcelona (i de tot el món). 

Cal dirigir les mirades cap al problema del canvi cli-
màtic i el conseqüent escalfament global provocat pel 
nostre pas irresponsable per aquest planeta. Petites 
illes com les Maldives o Trinidad i Tobago són víctimes 

d’aquesta gran injustícia global; l’augment del nivell 
del mar posa en perill la seva existència. La conta-
minació també està afectant greument els cultius de 
territoris on la majoria del seus habitants viu de l’agri-
cultura i la ramaderia. 

Persones com nosaltres, com la Zana o el Matea, ne-
cessiten l’ajuda de tots. La seva supervivència està 
lligada a la del planeta, i no podem eludir aquesta res-
ponsabilitat.

Clara Rodríguez
Alumna de 1r de batxillerat
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La graduació dels alumnes de batxillerat
El 23 de maig vàrem celebrar la festa de graduació dels cent vint-i-sis alumnes de 2n de batxillerat de la 
promoció 2016-2018.

Els alumnes que s'han graduat amb matrícula d’honor són l’Ignasi Díaz, l’Ernest Tortosa, la Sandra Armengol, 
la Mariví Soriano, el David Andrés i la Isabel Henriques.
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Podeu trobar totes les fotografi es del curs al web de l’Escola.
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Activitat d’APS de Sant Josep de Calassanç

Sortida a Sort

Activitat de TrotaCorts (APS amb escoles 

del barri de Les Corts)

Els alumnes d’AAFE de 1r tenen el primer contacte amb alumnes d’iniciació esportiva dinamitzant les activi-
tats de Sant Josep de Calassanç a la nostra escola. Condueixen, entre altres activitats, les olimpíades de 5è i 
6è, el multiesport de 4t i la tarda de jocs de 3r de primària.

Tots els alumnes d’AAFE i AAFE-FITNESS de 1r co-
mencen el curs fent una sortida d’esports d’aven-
tura a Sort. La Rafting Company s’encarrega de 
les activitats: descens de barrancs, caiac, rafting i 
travessa combinada (cavall i senderisme).

Els alumnes d’AAFE-FITNESS de 1r participen 
dinamitzant la trobada d’escoles del barri de Les 
Corts per alumnes de 4t de primària. La trobada és 
a les pistes universitàries de la UB a la Diagonal, on 
participen més de 400 alumnes. 
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Tast d’oli d’oliva

Sortida a la neu

Els alumnes de 1r de NUTRICIÓ ESPORTIVA surten 
de l’escola per realitzar un tast d’oli i descobrir les 
virtuts d’un aliment sa. Aquest tast el vam realitzar 
en una botiga de Barcelona especialitzada en oli 
verge extra.

Els de 2n d’AAFE i AAFE-FITNESS, al tornar de les 
vacances de Nadal, fan una sortida a La Masella per 
tenir un segon contacte amb el medi natural i fer 
classes d’esquí alpí i surf de neu. També reben una 
xerrada sobre com iniciar una empresa d’activitats 
esportives.

Activitat de la Dragonada 

(APS amb escoles de Nou Barris)

40a Zurich 

Marató de Barcelona

Els alumnes d’AAFE de 1r col·laboren intensament 
en l’activitat atlètica que es celebra a la instal·lació 
esportiva de Can Dragó per alumnes de 5è i 6è de 
primària de Nou Barris. L’activitat es reparteix en 3 
dies i mou al voltant de 1.100 nois i noies de 12 anys. 

Els alumnes de 2n d’AAFE i AAFE-FITNESS partici-
pen en l’organització de la Marató de Barcelona. Són 
els responsables del lliurament de dorsals als cor-
redors inscrits. Alumnes de cicles formatius, tant de 
grau mitjà com de grau superior, també participen 
com a voluntaris durant el cap de setmana en el lliu-
rament de dorsals, el guarda-roba i l’avituallament 
líquid de la línia d’arribada. 
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Taula rodona d’orientació 
a la universitat

Taller de Zumba amb 
la Jessica Expósito

Activitat d’APS al Poble Nou amb les 
Formigues Cooperatives

Els alumnes de 2n d’AAFE i AAFE-FITNESS partici-
pen en l’activitat d’orientació acadèmica, realitzada 
per ex-alumnes del grau superior, on expliquen les 
seves vivències i experiència tant al món laboral 
com a la universitat o en altres estudis. 

Els alumnes de 2n d’AAFE i AAFE-FITNESS partici-
pen en l’activitat d’orientació acadèmica, dut a ter-
me per ex-alumnes del grau superior, on expliquen 
les seves vivències i experiència tant de la Universi-
tat com del món laboral o altres estudis. 

Els alumnes de 1r d’AAFE col·la-
boren en la dinamització d’una 
jornada de jocs cooperatius pels 
alumnes de 3r i 4t del barri del 
Poble Nou. 

Sortida a la fàbrica de Nutriesport
Alumnes de 1r de NUTRICIÓ ESPORTIVA visiten la 
fàbrica de Nutriesport, on descobreixen com s’ela-
boren diferents tipus de complements energètics, 
com barretes, gels i batuts, entre altres. També van 
poder comprovar els diferents controls de qualitat.

Activitat d’hipopressius
Alumnes de 1r d’AAFE-FITNESS realitzen una activi-
tat d’abdominals hipopressius amb el tècnic Piti Pin-
sach. Els alumnes aprenen les diferents tècniques i 
execucions d’aquest treball abdominal. 
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Visita a la fàbrica 

Cacaolat

Activitat d’APS d’esmorzars saludables

Els alumnes de 1r de NUTRICIÓ 
ESPORTIVA visiten la fàbrica de Ca-
caolat, on se’ls mostra el procés del 
cacau des que es recull fins que es fa 
la beguda. 

Els alumnes de 1r de NUTRICIÓ ESPORTIVA organit-
zen un taller d’esmorzar saludable pels alumnes de 
grau mig i grau superior, on mostren la importància 
de tots els àpats, amb especial atenció a l’esmor-
zar, i preparen un tast de diferents combinacions 
d’aliments. 

Sortida a Can Marcé (Siurana, Girona)

Activitat d’APS a 
Diagonal Mar

Els alumnes de 1r de NUTRICIÓ ESPORTIVA visiten la granja de Can Marcé per conèixer l’elaboració dels 
formatges i realitzar una pràctica d’aquest procés. 

Els alumnes d’AAFE de 1r col·laboren en la dinamit-
zació d’una jornada de teatre i jocs infantils, titulada 
JOC PERDUT, pels alumnes d’infantil.  

Activitat d’APS de JUGATLÓ a Sant Andreu
Els alumnes d’AAFE de 1r col·la-
boren en la dinamització d’una 
jornada de jocs tradicionals per 
alumnes de 3r i 4t de primària  del 
barri de Sant Andreu. 
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P3 A MARIETES

P3 C PAPALLONES

P4 B ESQUIROLS

P5 A ELEFANTS

P3 B FORMIGUES

P4 A DOFINS

P4 C ÀNECS

P5 B BALENES
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P5 C GIRAFES

1r Primària B

1r Primària D

2r Primària B

1r Primària A

1r Primària C

2r Primària A

2r Primària C
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3r Primària A

3r Primària C

4r Primària A

4r Primària C

3r Primària B

3r Primària D

4r Primària B

4r Primària D
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5r Primària A

5r Primària C

6è Primària A

6è Primària C

5r Primària B

5r Primària D

6è Primària B

6è Primària D
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1r ESO A

1r ESO C

2n ESO A

2n ESO C

1r ESO B

1r ESO D

2n ESO B

2n ESO D
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NOTÍCIES DE LES ETAPES

ELS GRUPS CLASSE

3r ESO A

3r ESO C

4t ESO A

4t ESO C

3r ESO B

3r ESO D

4t ESO B

4t ESO D
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1r Batxillerat A

1r Batxillerat B

1r Batxillerat C

1r Batxillerat D

2n Batxillerat A

2n Batxillerat B

2n Batxillerat C

2n Batxillerat D

2n Batxillerat E
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1r AAFE A 1r AAFE B

1r AAFE FITNESS 2n AAFE A

2n AAFE B 2n AAFE Tarda

AAFE 1 Tarda BÀSQUET

CAFEMN B CAFEMN C

SANITAT I NUTRICIÓ ESPORTIVA FUTBOL

NOTÍCIES DE LES ETAPES

ELS GRUPS CLASSE
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La Comissió de Medi Ambient de l’Escola està realitzant 
tot un seguit d’accions al llarg d’aquest curs, emmar-
cades dins de diferents microxarxes. A continuació, us 
expliquem les més rellevants:

EMBOLCALLS + SOSTENIBLES: Tres grups classe, de 
P4, 4t de primària B i primer d’ESO D, han estat els 
grups control per fomentar l’ús d’embolcalls soste-
nibles a l’escola i disminuir els residus generats. Els 
resultats obtinguts han estat molt bons, aconseguint 
una millora del 23% en l’ús d’embolcalls reutilitzables. 
Paral·lelament, hem realitzat una campanya oberta 
a totes les famílies de l’escola, facilitant boc’n’rolls a 
aquelles que han mostrat interès i s’han compromès 
a fer-ne ús. Hem repartit gairebé 150 boc‘n’rolls en 
aquesta campanya, a més dels 85 repartits als tres 
grups de control. 

ENS HO MENGEM TOT: Continuem treballant des del 
menjador amb els alumnes de primària, per tal d’evitar 
el malbaratament dels aliments i conscienciar als nos-
tres alumnes de la seva importància.

HORT: Els alumnes de parvulari han plantat flors, enci-
ams i altres hortalisses a l’hora del pati de després del 
dinar. També han construït espantaocells, han après 
a treure males herbes i a tenir cura de les plantes de 
l’hort i del jardí.

APILO: Hem participat en la campanya de recollida de 
piles, amb un contenidor que ha estat ubicat al vestíbul 
del CES. 

PUNT VERD MÒBIL ESCOLAR: El PVME ens ha visitat 
en dues ocasions: el 12 de desembre i el 10 d’abril. En 
aquesta darrera ocasió s’han recollit 190 kg de residus. 
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CONFINT-TINGUEM CURA DEL PLANETA: Els alumnes 
de segon d’ESO estan realitzant un pla d’acció que con-
sisteix en millorar la gestió de residus a les papereres 
de l’escola. Els resultats obtinguts fins el moment i les 
futures accions seran presentades el proper dijous 7 de 
juny a l’acte de cloenda d’Escoles+Sostenibles. Alguns 
d’ells també han participat a la VI Conferència Catalana 
Tinguem Cura del Planeta, realitzada el 15 de febrer a 
la Casa del Mar. Ha estat una experiència molt enriqui-
dora per a ells. 

PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS: El Pla de prevenció 
de residus engloba tots els àmbits de l’escola i és el 
marc dins del qual l’escola estableix el seu pla de Ges-
tió de Residus. 

Comissió Ambiental

Podeu veure un resum 
de les accions que afec-
ten aquest àmbit en el 
vídeo que han realitzat 
les alumnes de Cultu-
ra Audiovisual, Marta 
Foncillas i Marina Malo.
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L’Escola Pia de Sarrià 

com a centre de pràctiques

CENTRE FORMADOR

D’ALUMNES EN PRÀCTIQUES

Em dic Emma i sóc exalumna de l’Escola Pia de Sar-
rià. He realitzat la meva escolarització obligatòria i post 
obligatòria a l’escola, i després he continuat la meva 
formació en el grau d’Educació Infantil i Primària, se-
guit del màster oficial en Psicopedagogia.

Durant aquest curs, he tingut l’oportunitat de realitzar 
les pràctiques en psicopedagogia en aquesta escola i 
viure de ben a prop el projecte educatiu i l’atenció per-
sonalitzada a l’alumnat, amb la sort de poder treballar 
amb grans professionals entregats apassionadament 
en la seva vocació. Durant aquest període de pràcti-
ques he pogut consolidar i posar en pràctica els conei-
xements apresos, però, sobretot, he après a treballar 
en equip, colze a colze amb el personal docent i equip 
educatiu, per tal d’ajudar i atendre totes i cadascuna de 
les necessitats educatives de l’alumne/a.

Crec que és un gran avantatge pels alumnes i les fa-
mílies el fet de poder disposar d’un departament 
d’orientació dins de l’escola. El fet que aquests 
orientadors professionals també imparteixin clas-
ses, fa que coneguin els alumnes dins de l’aula, 
compartint el procés d’ensenyament i aprenentatge, i 
fomentant un vincle més proper i de confiança.

Les funcions que es duen a terme en el departa-
ment d’orientació, a grans trets, són de prevenció, 
mediació, orientació, guiatge, suport i planificació 
d’ajudes tant als docents, com a les famílies i a l’alum-

nat, a més de coordinar-se amb centres externs 
que donen suport a la seva tasca. Tot i el gran nombre 
d’alumnat i professionals, les psicopedagogues fan un 
seguiment molt individualitzat del desenvolupament 
de l’alumne/a en l’àmbit físic, afectiu, social, emocional 
i cognitiu, dia rere dia; i fan un acompanyament al llarg 
de tota l’escolarització.

Tant l’escola com els professionals amb els que he rea-
litzat les pràctiques m’han obert les portes de bat a bat; 
la seva predisposició davant una estudiant en període 
de pràctiques ha estat molt bona; sempre s’han ofert a 
explicar el funcionament (metodologies, estratègies, re-
cursos...), a resoldre dubtes...; i estic molt satisfeta pel 
tracte que he rebut i per tota la formació que he adquirit 
en aquesta experiència. Crec que un punt fort i peça clau 
de l’escola és aquesta atenció als alumnes i a les famí-
lies, i sobretot pels professionals dels que disposa.

Finalment, vull agrair l’oportunitat d’haver format part 
del departament d’orientació de l’Escola Pia de Sarrià, 
i sobretot agrair a les psicopedagogues Carme Serrano 
i Eulàlia Castells per tot el que m’han ensenyat i el que 
m’han transmès com a professionals i com a persones; 
per a mi s’han convertit en un gran referent. Estic molt 
satisfeta de l’experiència i només puc dir que tornaria 
a repetir sense cap mena de dubte.

Emma Figueras
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Evitar el malbaratament alimentari, 

un repte per a tots

En el darrer número d’aquesta revista, us informàvem 
de la signatura del conveni de col·laboració entre l’ONG 
NUTRICIÓ SENSE FRONTERES i ARAMARK (empresa 
que gestiona la nostra cuina). Amb aquesta signatura, 
promoguda per l’Escola, es volia donar un pas més per 
respondre a una necessitat social de la nostra ciutat que 
està augmentant. Els plats cuinats que no es mengen 
entren en un circuit de reaprofitament per a gent neces-
sitada.

Què fem amb el menjar que s’ha cuinat i que no ha 

sortit de cuina?

Aquest menjar cuinat que no s’ha arribat a distribuir a 
les línies de servei es congela en safates individuals o bé 
de 4 racions, i s’espera a tenir una quantitat determina-
da perquè el transportista de la Fundació el passi a re-
collir i sigui distribuït a entitats que treballen per cobrir 
aquesta necessitat bàsica de persones i famílies. 

Quants kg de menjar no s’han malmés?

Aquest curs, des del mes de setembre fins el maig del 
2018, hem contribuït en 572 kg de menjar cuinat que 
s’ha aprofitat.

Quins han estat els centres receptors d’aquest menjar?

Els centres receptors han estat: Marialluïsa, Baluard, 
Lluís Companys, Fundació Roure i Àmbit Dona.

Per tal de sensibilitzar sobre la necessitat de generar 
“residu zero” pel que fa al malbaratament alimentari, 
al menjador de l’escola es treballa amb nens de 3r de 
primària, per cinquè any consecutiu, el projecte ENS HO 
MENGEM TOT, promogut des de Barcelona Escoles + 
Sostenibles, amb l’objectiu de sensibilitzar el col·lectiu 
escolar sobre el malbaratament que es produeix en el 
menjador de cada escola.
 
En aquest projecte de ciutat participem una vintena 
d’escoles. La dinàmica és com cada curs: s’estableixen 
els aliments a treballar, ens preguntem sobre la seva 
procedència, què ens aporten i per què són necessaris 
aquests aliments a la nostra dieta alimentària, pesem el 
que s’ha malbaratat, analitzem el perquè del seu malba-
ratament i quines accions podem fer per evitar-ho. 

Els aliments treballats cada mes, de gener a maig, han 
estat: macarrons amb tomàquet, mandarina, llenties, 
patata i mongeta tendra; i el darrer mes hem treballat 
sobre un menú complet d’arrós amb tomàquet, pollastre 
i poma.

L’objectiu és aconseguir sensibilitzar als nens i nenes 
perquè valorin el plat de menjar que tenen cada dia a 
taula, agrair que disposen d’aquest menjar i intentar ge-
nerar el mínim residu alimentari. Residu zero a l’escola i 
a casa! Tots en som responsables.
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Durant aquest curs, els nens i nenes de P5 hem tin-
gut cura de l’hort i de la zona ajardinada del parvulari. 
Després de dinar, durant l’hora de l’esbarjo, ens 
hem organitzat en petits grups, i cada dia hem 
gaudit d’aquest espai amb activitats organitzades 
per les educadores de menjador per: conèixer les 
principals eines de l’hort; preparar la terra; res-

L’hort de l’escola: 

gaudim del nostre entorn

pectar el calendari de sembra, transplantament i 
recol·lecció; regar; treure les males herbes; 
i observar els nostres arbres fruiters i flors.

Aquestes són algunes de les activitats que hem 
portat a terme:

• Plantem seguint el calendari de l’hort: enciams, bledes, coliflor, carxofes, raves, maduixes i tomàquets.
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• Tenim cura del que hem plantat, ho protegim del fred, reguem i treiem les males herbes.

• Observem com arriba la primavera al nostre hort.
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• Fem collita dels arbres fruiters: llimoner, ametller, nesprer… i observem com creixen altres fruites com les 
peres i les pomes.

• Tastem tot el que produeix l’hort.
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• Ens proposem fer un espantaocells, i en fem dos! El Pic i la Pala. 

• El parvulari Mafalda ens visita 
al mes de febrer i ens obsequia 
amb un arbust que plantem al jar-
dí de les papallones.

• Escoles + Sostenibles ens obsequia amb plantes aromàtiques, 
3 buguenvíl·lies i 3 ginestes, i les plantem. 
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Què llegir aquest estiu?

EDUCACIÓ INFANTIL

BENEGAS, Mar. Blanc com la neu. Ed. A Buen Paso, 2018
TORTOLINI, Luca. La guineu i l’aviador. Ed. Joventut, 2017
PASCUAL, Maria. ¡Malacatú!  Ed. A Buen Paso, 2018
DAYNES, Katie. How do animals talk? Ed. Usborne, 2018

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

ADRIANSEN, Sophie. La vaca del bric de llet. Ed. Birabiro, 2018
WALTON, Jessica. Ara em dic Joana. Ed. Animallibres, 2017
BONILLA, Rocío. ¡Hermanos! Ed. Algar, 2018
FISHER, Isla. 5 Marge and the secret tunnel. Ed. Bonnier Books,  2018

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

DOYON, Parick. El lladre d’entrepans. Ed. Cruïlla, 2017
WHITE, E. B. La trompeta del cigne. Ed. Viena, 2018
BIRD, Malcolm. Manual de la bruja. Ed. Maeva, 2018
KERR, Judith. Katinka’s tail. Ed. Harper Collins, 2018

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

VERGE, Marianne. Un regal sense obrir. Ed. Pagès Editors, 2018
VACCARINO, Lucia. Doble investigació per a l’Emily. Ed. Edebé, 2018
GNOM, Elisabetta. Olga de papel: el viaje extraordinario. Duomo, 2017
BLYTON, Enid. Springtime stories. Ed. Hachette Children’s Books, 2018

La Mediateca recomana, per a l’estiu, les lectures següents:
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PRIMER CICLE D’ESO

CHAMBLISS, Jennifer. El codi indesxifrable. Ed. Destino, 2018
SANTOS, Care. 50 coses sobre mi. Ed. Edebé, 2018
LOZANO, David. Desconocidos. Ed. Edebé, 2018
GREEN, John. Turtles all the way down. Ed. Penguin Books, 2017

SEGON CICLE D’ESO

GÓRRIZ, Josep. Mai et podré estimar. Ed. Baula, 2017
PADILLA, Arturo. Fora de guió. Ed. Fanbooks, 2017
MASKAME, Estella. Atrévete a enamorarte. Ed. Crossbooks, 2018
THOMAS, Angie. The hate u give. Ed. Balzer & Bray, 2017

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

FRÈCHE, Emilie. Jo us salvaré a tots. Ed. Bromera, 2018
LACKBERG, Camilla. La bruja. Ed. Maeva, 2018
BENNI, Stefano. Margarita Dolcevita. Ed. Blackie Books, 2017
DE PEDROLO, Manuel. Typescript of the second origin. Ed. Wesleyan, 2018

MARES, PARES, AVIS, ÀVIES...

PRADAS, Núria. L’aroma del temps. Ed. Rosa dels Vents, 2018
PALOMAS, A. Una mare. Ed. Columna, 2016
FINN, A. J. La mujer en la ventana. Ed. Rosa dels Vents, 2018
MACKINTOSH, Clare. Let me lie. Ed. Sphere, 2018
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"Volem agrair el treball dur, l’esforç i les 
ganes que totes les nenes i familiars han 
posat durant el curs."
La gimnàstica rítmica és una activitat extraescolar 
orientada a nens i nenes de totes les edats que combina 
el ball i l’esport. Dins la gimnàstica rítmica el que 
busquem és treballar en equip, fomentar el respecte 
cap als companys i la cultura del treball i l’esforç, tot 
divertint-se. A més, durant les classes treballem la fle-
xibilitat, la coordinació, la musicalitat, la psicomotricitat 
i les acrobàcies.

Per aconseguir tot això, considerem que és important 
treballar la base tècnica d’acord amb la capacitat de 
cada atleta. Fomentem que les atletes aprenguin a 
treballar de manera autònoma posant en pràctica allò 
que van aprenent al llarg del curs.

A l’extraescolar, aquest any hem reprès la participació 
en la categoria individual de les competicions del Consell 
de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), obtenint molt 
bons resultats de totes les nenes que hi han participat. 
Destaquen els 5 podis aconseguits en aquesta categoria.

Com és costum, també hem participat en les competi-
cions de conjunts i a la trobada de rítmica que organitza 
el CEEB. Durant la trobada, totes les nenes van fer un 
treball excepcional al presentar la coreografia que ha-
vien assajat durant el curs. En les competicions grupals 

hem aconseguit molt bons resultats, destacant un podi, 
de moment, a l’espera de la fase final.

Per aquest motiu, volem agrair el treball dur, l’esforç i 
les ganes que totes les nenes i familiars han posat du-
rant el curs, i animar-los a continuar així per encarar 
amb força l’última fase de la competició i el festival de 
final de curs. Esperem veure-us-hi a tots!

Després dels grans resultats obtinguts el curs passat 
en les competicions del Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona (CEEB) en Gimnàstica Rítmica, tant en les 
competicions individuals com en les de conjunts, aquest 
any s’ha obert un nou grup els divendres a la tarda. Es 
tracta d’un grup d’excel·lència per treballar les compe-
ticions individuals i millorar la tècnica, la coordinació i 
la flexibilitat.

Durant tots aquests mesos, les nenes han estat tre-
ballant per perfeccionar el seu ball i anar a les com-
peticions individuals del CEEB en el nivell C. Volem 
destacar els grans resultats obtinguts aquest any 
gràcies a aquests entrenaments extres; entre ells, un 
2n lloc a la 1a fase i una 3a posició en la fase final a la 
categoria pre-benjamí; un 1r lloc en la tercera fase en la 
categoria benjamí, amb 60 nenes en aquesta categoria; 
i una 3a posició en la 3a fase en la categoria aleví. En 
total, hem obtingut 8 podis en les tres fases. Cal felicitar 
a totes les nenes que han competit, pel seu gran treball 
i esforç per assolir tots els objectius.

A part de la gran feina feta per les nenes que han com-
petit a la categoria individual, també volem felicitar a les 
nenes que ja han anat a la trobada de Gimnàstica Rítmica 
organitzada pel CEEB al CEM La Mar Bella, per la gran 
feina que van fer i el que ens van fer gaudir, tant a les 
entrenadores com als familiars. Van ensenyar tot el que 
havien aprés en aquests mesos i ho van fer molt i molt bé!
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Amb la 1a fase de la competició de conjunts ja feta, po-
dem dir que ha estat una gran competició amb magnífics 
balls i bons resultats. Entre ells, cal destacar la 2a i la 4a 
posició dels dos equips aleví C, a part d’una 16a posició 
de les benjamines C i una 6a posició de les més petites 
del pre-benjamí C que s’estrenen aquest any en la com-
petició. Ara falta veure com van les dues pròximes fases 
per les que totes estan treballant molt dur per poder de-
mostrar tot el que han après i han millorat aquest any. 
Estem segures que ho faran molt bé una altra vegada.

I com cada any, per finalitzar el curs, organitzem el 
Festival d’estiu de Gimnàstica Rítmica on hi haurà molta 
música, diversió, balls i alguna sorpresa.

Marina Villas 
Entrenadora de gimnàstica rítmica
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ISL i FCB Escola Aràbia Saudita

Després de l’èxit rotund de la visita que va fer l’any pas-
sat l’escola de futbol ISL, procedent dels Estats Units, 
gràcies a la col·laboració de l’exalumne de l’escola 
Pere Segarra, enguany no només es va decidir repetir 
l’experiència, sinó que va obrir-se la possibilitat d’aco-
llir els jugadors de la FCB Escola d’Aràbia Saudita, on 
es troba el Josep Cifré, antic entrenador nostre, i no 
es va deixar escapar. D’aquesta manera, tant els juga-
dors americans com els asiàtics van venir a compartir 
experiències, cultures i maneres d’entendre l’esport, 
amb tot el futbol base de la casa. L’actitud mostrada 
per la totalitat dels participants va ser admirable, en-
tenent la diversitat com un valor afegit en la manera 
d’entendre l’esport col·lectiu.

Van ser dies especials per tots els nens i nenes que 
van participar en cadascun dels partits jugats, desco-
brint alguns d’ells l’Aràbia Saudita per primer cop - ‘’Jo 

només els conec del FIFA’’, deien alguns - i jugant con-
tra futbolistes de les seves edats, de 7 a 18 anys, amb 
característiques diferents de les que estan acostumats, 
però compartint la mateixa il·lusió de gaudir de l’es-
port que més els agrada. A més, el fet de jugar amb 
equips que porten l’escut del FCB a la samarreta és 
una anècdota de la qual sempre podran presumir i que 
no tothom pot explicar.

Durant una setmana de gener es van organitzar 15 par-
tits entre grups de grans i petits, tots ells de futbol 7. 
Això va requerir modificar horaris i variar les rutines 
dels alumnes, ja que els partits no sempre es jugaven 
a l’hora habitual dels seus entrenaments, sobretot en 
el cas dels més grans. Per això cal destacar i agrair el 
compromís de tots ells i les seves famílies per la dis-
posició favorable en tot moment, així com l’excel·lent 
organització per part de tots els entrenadors, tant els 
de l’escola com els del FCB.

Per concloure, la idea és repetir tants cops com sigui 
possible l’experiència i, si es donés l’oportunitat, am-
pliar les visites al llarg de l’any. Per tant, animem a 
les famílies que teniu algun contacte d’aquest tipus o 
semblant a apropar les dues parts i crear noves col·la-
boracions.

Gonzalo Tapia
Entrenador de futbol
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Presentació ofi cial a nivell estatal de la 
Copa Col·legial 2018 a l’Escola: seguim 
promovent passió pel bàsquet escolar
Aquest curs l’Escola ha estat escenari de la pre-
sentació oficial a nivell estatal de la Copa Col·legial 
2018,  rubricant l’acord de cinc anys signat el passat 
mes de novembre a Madrid entre l’Eurolliga i la Fun-
dació Bàsquet Col·legial (FBC). L’objectiu de l’acord 
és promoure i difondre el bàsquet i els seus valors a 
les escoles de l’estat.

Un dels principals mitjans per aconseguir aquest 
objectiu és la Copa Col·legial, una competició entre 
escoles de tota Espanya que des d’enguany comp-
tarà amb l’Eurolliga com a patrocinador oficial i 
col·laborador.

A la presentació hi van assistir Jordi Bertomeu, 
president i CEO de l’Eurolliga; Alberto López Ribe, 
president de la Fundació Bàsquet Col·legial (FBC); 
Xavier Bertolín, director de l’Àrea Educativa de la 
Fundació Bancària “La Caixa”, un dels patrocina-
dors de l’esdeveniment per tercer any; i Jose Martín, 
director de la nostra escola.

L’acte va ser presentat per l’exjugador de l’Estudi-
antes i director de la Copa Col·legial, Pablo Martínez 
Arroyo. També van ser-hi presents l’exjugador de 
bàsquet del FC Barcelona Audie Norris, ambaixador 
de la Copa Col·legial, al costat de Víctor Claver i Pau 
Ribas, jugadors de la primera plantilla barcelonista.

Al pati central de l’escola, un nombrós grup de nens 
i nenes va compartir diverses activitats relacionades 
amb el bàsquet i, com a colofó d’un brillant acte, van 
poder  xerrar amb els jugadors professionals que 
ens van visitar i els van poder demanar autògrafs. 

La Fundació Bàsquet Col·legial va néixer amb l’ob-
jectiu principal de promoure la passió pel bàsquet 
escolar. La Fundació utilitza els esports en general i 
el bàsquet en particular com una eina educativa per 
promoure valors que els estudiants també aprenen 
a l’escola.

La FBC organitza la Copa Col·legial (Copa de les 
Escoles) com una competició que té com a objectiu 
incrementar el coneixement i la pràctica del bàs-
quet entre els estudiants de tot l’estat perquè puguin 
viure una experiència única que representi les seves 
escoles. La Copa ja ha celebrat 12 edicions i implica 
a 200 escoles, amb 300 equips d’edats compreses 
entre els 15 i els 18 anys, en nou ciutats: Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Saragossa, València, Vitòria, 
Màlaga, La Corunya i Valladolid.
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Molt més que fer esport
És dimarts (o dijous), nens i nenes corren amb 
cares de felicitat després d'haver acabat la seva 
jornada escolar. El pati central fa goig, els més 
menuts ja estan llestos per practicar el seu esport. 
Mentrestant, els entrenadors i entrenadores com-
partim les últimes anècdotes, aprofitant que els 
jugadors ja realitzen els primers tirs a cistella, es 
passen la pilota i boten esbojarrats. És meravellós 
el bon ambient que es respira. Cada cop són més 
nens i nenes, i és per això que aquest any ja no 
només gaudim de bàsquet al pati central, el pati 
de cavalls és ple, i fins i tot el pati de rondes. En 
aquest últim es troben les noies de sisè. I sobre 
elles concretament vull escriure unes paraules.

Recordo el primer dia que les vaig conèixer, esta-
ríem parlant d'octubre del 2015, quan juntament 
amb la Mònica ens van oferir acompanyar els seus 
primers passos amb una pilota de bàsquet; i ara ja 
fa tres temporades que treballem plegades.

Vam començar sent una plantilla curta de jugado-
res, però suposo que tenen alguna cosa que les fa 
diferents, i més d’una noia del seu curs s’ha volgut 
sumar al grup. Avui són 15 noies i formen un gran 
equip. I no ho dic perquè jo cregui que en saben 
molt de bàsquet per l'edat que tenen, o pel seu do-
mini amb la pilota a les mans, o per com juguen 
com a equip. Que quedi entre nosaltres, ara fa 
temps que m'he permès el luxe de gaudir (i molt) 
veient-les jugar. Però això és un altre tema.

 
Tornant al que us deia, són un gran equip perquè 
viuen l’equip com si fos una família, i això és el que 
m’emporto d’aquests anys juntes. Veig com es mi-
ren, es parlen, s’animen, es donen un cop a l’es-
quena quan s’adonen que una ho necessita, quan 
abracen a la que veuen que té un mal dia, les seves 
mostres de complicitat quan en renyo a una perquè 
no fa les coses com cal (i entre elles s’entenen).
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mateix pensament al cap, quantes coses ens dona 
aquest esport. I com d’important és que d'ençà que 
som petits ens vagi captivant, ensenyant, divertint, 
enamorant, fent gaudir fins que arriba un moment 
que el bàsquet (i l'equip de bàsquet) és una part 
fonamental en les nostres vides. Crec que les noies 
de 6è ja han fet aquest pas. I jo marxo contenta, 
molt contenta!

Júlia Espinar
Entrenadora de bàsquet

 També veig que són un gran equip perquè són 
capaces de dir-li a la seva companya, i amiga, que 
es concentri, que és hora d’entrenar. Com a grup, 
les 15 són una segona família, i a més, gaudeixen 
jugant i fan gaudir del bàsquet. Perquè porten bàs-
quet a les venes. 

Són dos quarts de set i acaba l'entrenament, pas-
sem pel central i seguim veient el mateix ambient 
distès, còmode, divertit... Els pares i mares recullen 
als infants dels seus entrenaments, cares de felici-
tat alhora que de cansament. I jo segueixo amb el 
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Els esplais d’aquest estiu
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Toni López Doñaque
Entrevistem Toni López Doñaque. El Toni va estudiar a 
l’Escola des de parvulari i va acabar-hi COU l’any 1992. 
Actualment és soci de la consultora immobiliària Forca-
dell i director de l’Àrea d’Immobiliària d’Empresa. Dos dels 
seus tres fills estudien actualment a l’Escola.
Com recordes el teu pas per l’Escola Pia de Sarrià?
En tinc un gran record, hi vaig fer tot el meu recorregut es-
colar, des del parvulari fins al COU. En aquella època encara 
era una escola privada, amb presència de sacerdots. De fet, 
la meva promoció va ser l’última formada només per nois. 
Suposo que per aquest motiu –i per molts més- vam ser 
un grup molt cohesionat, molt unit, i encara fem trobades; 
quedem una colla d’uns deu o dotze exalumnes amb molta 
assiduïtat, gairebé un cop al mes. El nostre grup era molt 
mogut, recordo anècdotes molt divertides. Ens agradava 
que ens castiguessin per poder jugar fora de l’aula, a través 
dels vidres de les portes fèiem veure que érem Superman.
Ens expliques la teva trajectòria al sortir de l’Escola? 
Vaig començar a treballar molt jove, sense estudiar una 
carrera, però vaig tenir molta sort. Vaig trobar una pro-
fessió que m’apassiona i que m’ha permès continuar des 
d’aleshores dins del mateix sector. Vaig començar en una 
immobiliària als 19 anys, primer llogant pisos i després 
venent-los. Temps després em va fitxar un directiu d’una 
altra immobiliària per dedicar-me a la branca industrial 
del sector immobiliari. El següent salt el vaig donar apos-
tant per Forcadell, on fa 21 anys que hi sóc; des del 2007, 
com a director de l’Àrea d’Immobiliària d’Empresa, des 
d’on s’atenen els mercats d’oficines, d’industrial-logística, 
de retail, d’inversió i de grans comptes; i des de fa pocs 
anys, a més, formo part del grup de socis de la companyia.  
Tinc molt presents en el meu dia a dia professional mol-
tes de les lliçons i valors que em van ensenyar a l’Escola, i 
que s’han convertit en pilars fonamentals a la meva feina: 
treballar amb ètica, amb professionalitat i, sobretot, amb 
sacrifici. Potser no ho vaig saber apreciar durant la meva 
etapa d’estudiant, però avui tinc molt clar que en aquesta 
vida el que un vol ho ha d’aconseguir amb esforç. De ve-
gades em sembla que una gran part de la joventut està 
perdent aquest valor i em sap greu. 
Quines competències treballades a l’Escola, a part 
de la preparació acadèmica, t’han servit en el món 
laboral i el personal? 
A mi em va anar molt bé estudiar a l’Escola Pia de Sarrià, so-
bretot pels valors que em van inculcar: el compromís, l’es-
forç i l’amistat. Són valors que m’han format com a persona 
i que m’han servit per situar-me dins del món, tant personal 
com professional. És per això que vaig decidir que els meus 
fills estudiessin a l’Escola. Volia que ells també rebessin 
aquesta educació. També vaig tenir en compte el professo-
rat que té l’escola, alguns d’ells els conec de quan jo encara 
estudiava, altres són antics companys que es van dedicar a 
l’ensenyament. Al final és com una gran família, i el record 
que jo tinc de tots aquells anys, vull que el tinguin també 
els meus fills.  Vull que tinguin aquesta voluntat cristiana de 
construir un món millor i més just.
Quines diferències i similituds trobes entre l’època 
d’estudiant i ara com a pare? 
Crec que l’Escola ha anat adquirint formes educatives que 
m’agraden més que les d’abans: la seva proposta educativa 
és molt col·laborativa i està orientada cap al món del tre-

ball. Em dona la sensació que abans les matèries eren més 
rígides. Les classes també són més reduïdes actualment; 
abans érem 40 alumnes o més per classe, ara són poc més 
de 20. L’ensenyament està més enfocat cap a l’alumne, en 
totes les dimensions. Valoro molt positivament com tracten 
les carències i dificultats d’alguns alumnes; no es relega 
a ningú, sinó que els casos especials es tracten amb més 
dedicació, atenció i, sobretot, amb molta discreció. L’Escola 
ofereix classes de suport i de reforç. Abans rebíem força 
càstigs, ens havíem de quedar hores a la tarda, o fins i tot el 
dissabte. Avui l’ensenyament s’enfoca des del positivisme. 
Un exemple d’aquest canvi de paradigma són les notes; ara 
no es presenten en números exactes, sinó que són més 
qualitatives. Un altre gran canvi, molt més visible, són les 
magnífiques instal·lacions que té l’escola: piscina pròpia, 
gimnàs, camp de futbol, pistes de pàdel, etcètera.
Quins professors de l’Escola t’han marcat o de quins 
guardes un record especial? 
Recordo amb molta estima la dedicació de molts profes-
sors que s’implicaven tant amb nosaltres que fins i tot 
ens donaven classes particulars de reforç fora de l’hora-
ri escolar. Me’n recordo de l’Assumpció, a 1r d’EGB, una 
professora molt dolça, molt amable, que es preocupava 
molt per nosaltres. És una d’aquelles persones que et 
queden en el record, per haver-te aportat pau. També 
tinc en el meu record al Paco Amela; era professor de 
Química i Física, un home molt especial. En Paco en sa-
bia molt i, a més, s’implicava amb nosaltres; de fet, a mi 
m’havia donat alguna classe de suport. Al Josep Maria 
Arbusí també el recordo amb molta estima; era profes-
sor de Física i Matemàtiques i tenia una manera d’en-
senyar molt moderna, sense perdre mai el rigor; ens 
aportava una altra visió de l’escola. Amb ell havíem fet 
viatges de fi de curs, d’aquells que mai oblides. El Josep 
Maria va acabar sent director de l’Escola fins que es va 
jubilar, l’any passat.
Amb poques paraules, com defi niries l’Escola?
Per a mi l’Escola, parlant d’una manera subjectiva, sig-
nifica la meravellosa joventut; una època no exempta de 
moments difícils i situacions complicades, però plena 
d’aventures, lliçons, amistats, valors i molt més. Jo no 
vaig ser el millor dels estudiants, però tot allò que em van 
ensenyar ho porto a la meva motxilla, en el meu dia a dia. 
I n’estic molt agraït i orgullós. Per això la Laura i jo som 
pares enllaços a l’Escola: tenim el compromís de fer d’en-
llaç entre l’escola i la resta de pares del curs. Ho som des 
de fa un parell d’anys i estem molt contents amb aquesta 
fórmula que permet que el projecte educatiu esdevingui 
una realitat compartida. Funciona molt bé.
Quins projectes de futur tens?
El meu futur més immediat són els meus fills. Dos d’ells 
estudien a l’Escola i l’altra encara és molt petita, però en 
dos anys també formarà part d’aquest gran projecte edu-
catiu. Ells són la meva màxima preocupació i el meu futur. 
Professionalment, el meu avenir ja està encarat, però això 
no vol dir que estigui exempt de dificultats i de la necessi-
tat de renovar-se i esforçar-se. Per descomptat que m’he 
de preparar pels nous reptes professionals i dedicar-hi 
entrega i entusiasme. Però la meva gran preocupació i la 
meva gran il·lusió, sens dubte, són els meus tres fills i la 
meva dona: la meva família.

a sensació que abans les matèries
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dels processos mentals
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Curs 2007-2008:

la Bet, el Guillem, el Sergi, 

la Violeta i el Jaume 

aprenien amb el taller 

d'aprenentatge i 

servei "Jardí de 

papallones".

Curs 2017-2018: 
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amb el taller d'aprenentatge 

i servei "Jardí de papallones".
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