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EDITORIAL

12 de març, 11 del matí. L’equip directiu es reunia 
per preparar el possible tancament, motivat per 
una pandèmia que encara costava d’acceptar, pre-
vist per un dilluns però que finalment es va avançar 
a divendres. Comentaris pels passadissos, pre-
guntes a les sales de professors i a les aules amb 
l’alumnat; tots pendents de les notícies. Mitjans de 
març i, sense saber-ho, acabàvem de fer les darre-
res classes presencials del curs. 

125 anys d’història. Un curs que prevèiem molt especi-
al per l’efemèride, per la il·lusió de preparar un progra-
ma especial que ens recordés que formem part d’una 
institució on s’han format milers d’alumnes amb èxit, 
amb l’esperit escolapi, i que han col·laborat a fer de 
la nostra escola un referent de la ciutat de Barcelona.

Vam voler començar aquesta celebració junts, els 
més de 2000 alumnes de totes les etapes, profes-
sorat i personal del centre, acompanyats de la nos-
tra AFA, inspecció educativa i antics directors de 
l’Escola. Vam donar el tret de sortida amb la can-
çó de l’aniversari, composada i cantada pel nostre 
professorat i alumnat, i amb una foto i un vídeo que 
quedaran per a la història de l’Escola Pia de Sar-
rià-Calassanç, amb tots nosaltres de protagonistes. 

No hem volgut celebrar el passat, sinó projectar 
els 125 anys d’una escola que treballa per “crear 
futurs”, els futurs de cadascun dels nostres alum-
nes; representant la diversitat de les persones, i de 
les seves necessitats i possibilitats professionals; i 
sentint el prestigi d’una institució centenària, que 
s’esforça per millorar la qualitat de cada procedi-
ment, projecte i persona. Aquest bagatge ens com-
promet per projectar-nos amb força cap al futur.

Amb aquesta il·lusió vam voler trobar l’oportunitat 
en la celebració. Com volem escriure noves pàgines 
de futur? Se’ns van ocórrer dues maneres: augmen-
tant la participació dels pares i mares en el nostre 
projecte, i potenciant la relació dels nostres alum-
nes amb els exalumnes que són l’exemple d’un futur 
assolit. Un projecte ALUMNI fort que ajudi a crear 
una xarxa de relació més enllà de l’etapa escolar.

I amb aquest tret de sortida i durant dues terceres 

parts del curs, vam poder viure moments especials 
del nostre programa, moments que ara semblen 
molt més llunyans del que realment han estat.

13 de març, amb incerteses però de forma imme-
diata, ens vam veure immersos en el que seria 
l’“Escola a casa”. El que havia de ser una aturada 
de 15 dies es va convertir en un trimestre inobli-
dable. Sense esperar-ho, el destí incorporava al 
nostre programa especial del 125è un final de curs 
inesperat: el repte d’ensenyar a distància i aprendre 
des de casa. De forma absolutament involuntària, el 
futur se’ns avançava al present i ens desafiava amb 
una realitat que només ens podríem haver imaginat 
en la trama d’una pel·lícula de ciència ficció.

El nostre patró, Sant Josep de Calassanç, deia que 
“al bon mariner se’l reconeix en una tempesta”. 
Doncs bé, com a director, vull expressar el meu 
profund agraïment a tots els agents de la comunitat 
educativa per la resposta donada davant d’una si-
tuació que ens ha posat a prova, tot just quan pen-
sàvem que, després de 125 anys, l’Escola ja havia 
passat pels seus moments més complicats.

La capacitat i esforç d’adaptació que ha demostrat 
el professorat ha estat un exemple i un orgull; re-
programant, preparant les classes telemàtiques, 
aprenent amb els seus alumnes des del primer 
minut, i acompanyant-los emocionalment. Tot i que 
les eines tecnològiques ens amplien possibilitats 
amb els nostres alumnes, ens hem confirmat en la 
necessitat de la formació presencial, per la insubs-
tituïble percepció que suposa la dinàmica a l’aula, 
el llenguatge gestual i les emocions que multipli-
quen el que volem ensenyar i aprendre. 

També dedico el meu reconeixement a la resta del 
personal d’administració i serveis que ha pogut 
treballar, i ho ha fet amb la màxima incertesa per 
part de l’administració, però amb la màxima res-
ponsabilitat i esforç per donar el millor servei a les 
famílies. També al personal que no ha pogut treba-
llar i ha patit un ERTO, amb la repercussió perso-
nal que ha suposat, però també amb l’esperança de 
tornar a l’activitat el més aviat possible.

Un curs per a la història
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El nostre reconeixement a vosaltres, pares i mares, 
que ens heu ajudat a superar el repte d’una escola 
a casa. Pels inconvenients de teletreballar i alhora 
ajudar els vostres fills i filles a seguir connectats a 
l’Escola. Per compartir les emocions viscudes. Per 
haver fet de la dificultat una oportunitat; l’oportu-
nitat d’aprendre d’una forma diferent, de passar 
temps a casa amb la família i redescobrir el que és 
important: cuidar de les persones que estimem. I 
també a la nostra junta de l’AFA per l’acompanya-
ment i suport, per aportar i ajudar-nos a adaptar 
els processos per ser més eficients amb la meto-
dologia proposada des de l’Escola.

La pandèmia ens ha posat a prova com a equip, 
perquè sense un equip hagués estat impossible 
gestionar la complexitat d’aquesta situació que 
requeria una presa de decisions contínua. Agraei-
xo a l’equip directiu la seva professionalitat per la 
resposta donada, la capacitat de gestionar plegats 
tants moments difícils amb llargs “meets” prenent 

decisions complicades, i la creativitat a l’hora de 
trobar la millor resposta en cada cas.

Acabo amb un sentit record per les persones esti-
mades, familiars directes o indirectes, escolapis i 
persones vinculades a l’Escola Pia de Sarrià que ens 
han deixat i que recordarem amb estima per sempre. 

El nostre 125è no ha finalitzat. Ens mereixem aca-
bar de celebrar-lo junts i de forma presencial, per 
sentir l’emoció del moment i viure tot el que ens 
ha quedat pendent. La història ha volgut que ho re-
cordem encara més especialment, i per tant, bé es 
mereix dos cursos de celebració. 

Us desitgem de tot cor que gaudiu d’un estiu amb 
salut i esperem trobar-nos tots de nou al setembre!

Jose Martín
Director
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EDITORIAL

No en parlaré!
M’havia proposat no escriure res sobre els corona-
virus, la pandèmia, el confinament, les mascaretes, 
els guants, els EPIS, el teletreball, ni res que s’hi as-
semblés; perquè portem  molt temps parlant, llegint 
i escoltant sobre el mateix i penso que tots plegats 
n’estem una mica saturats. Però no sé si ho aconse-
guiré. Fa dies que hi dono voltes però m’està resul-
tant difícil no parlar de qualsevol altre tema, perquè 
més tard o més d’hora sorgeix el coronavirus com si 
fos un au fènix. Com si no hi hagués res més per co-
mentar, el coronavirus reneix de les seves cendres 
i es fa present en les nostres vides, en les nostres 
emocions, en la nostra simple quotidianitat.

Se m’acudeixen un munt de temes sobre els quals 
escriure que no sigui el coronavirus, per tant deci-
deixo que ho intentaré.

El primer d’ells és la celebració dels 125 anys de 
l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç. He tingut la sort 
de compartir quasi 40 anys d’aquesta història, pri-
mer com a alumna i després com a docent. He vist 
transformar l’Escola, l’he vist créixer, em sento part 
d’aquesta història. He viscut la celebració dels 100 
anys, la del 120è aniversari i enguany esperava amb 
molta il·lusió poder participar en tots els actes que 
teníem previstos per celebrar aquesta efemèride. 
Però no ha estat possible. I tota la il·lusió que havíem 
posat en aquests actes s’ha vist estroncada pel coro-
navirus. I ara m’adono que ha sortit el tema. Potser 
serà millor que no continuï parlant d’això. Provaré 
amb un altre tema.

Decideixo que escriuré sobre el procés d’ense-
nyament-aprenentatge. Però de seguida veig que 
tampoc me’n sortiré. Qui ens ho havia de dir que 
no es podia fer acompanyament del procés d’ense-
nyament-aprenentatge des de la distància? Alguna 
cosa ha canviat des de fa pocs mesos. Podem im-
partir nous continguts, podem avaluar el grau d’as-
soliment d’aquests continguts, podem acompanyar 
els alumnes amb més dificultats, podem resoldre 
dubtes, podem atendre tots i cadascun dels alum-
nes. Però no hem pogut riure amb ells, fer-los una 
abraçada quan ho han necessitat, mirar-los als ulls, 
emocionar-nos junts. No ens ha agradat aquesta 
nova manera de fer classe. Hem vist que era pos-

sible però ens ha faltat el més essencial de la nos-
tra professió: la presència. La presència ens permet 
veure quan un alumne/a necessita ajuda, quan es 
despista, quan està trist o massa eufòric. Però mi-
llor que no segueixi per aquest camí perquè ja veig 
que no aconsegueixo el meu propòsit inicial.

No passa res. Ho tornaré a intentar amb un al-
tre tema: la tecnologia aplicada a l’educació. Ja fa 
temps que aquest tema a l’Escola el tenim progra-
mat i planificat. Els recursos materials i els pro-
grames educatius en són un clar exemple. Però en 
les circumstàncies actuals hem hagut de fer un pas 
més enllà. En etapes on encara no utilitzàvem el  
Classroom l’hem hagut d’avançar. Les videoconfe-
rències que fèiem en situacions puntuals s’han fet 
absolutament imprescindibles en les nostres vides;  
proves online, sites…, tota la maquinària s’ha  
posat en marxa per optimitzar els recursos que  
teníem a l’abast. Què haguéssim fet vint anys enrere 
en aquesta situació? Ja hi tornem a ser, el coronavi-
rus una altra vegada.

Però encara penso que puc intentar-ho parlant del 
nostre projecte d’educació emocional, pedra angular 
de la nostra institució. A l’Escola, com ja sabeu, cada 
dia fem uns minuts d’interiorització amb tots els 
alumnes en tots els cursos; treballem les emocions: 
com les podem reconèixer, com les podem compar-
tir, com les podem manifestar. Aquests darrers me-
sos us ha tocat a les famílies gestionar en primera 
línia tot això. Compaginar la vostra feina amb les 
emocions dels vostres fills/es segur que no ha estat 
fàcil i, en alguns moments, potser ha sigut desespe-
rant. Hem estat al vostre costat, us hem acompanyat 
però des de la distància. Som molt conscients que 
aquest acompanyament no ha pogut suplir el dia a 
dia: no hem pogut eixugar les llàgrimes dels més 
petits, no hem pogut reconduir la ràbia dels adoles-
cents, no hem pogut atendre les rutines diàries tan 
necessàries per a l’estabilitat emocional… Torna a 
renéixer l’au fènix i no em deixa.

I com no, he pensat que també podria parlar de 
l’educació en valors, la solidaritat, la justícia, la cura 
del medi ambient. Tot allò que treballem amb els 
nostres alumnes des de ben petits, a les tutories, al 
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nostre quefer diari. Ara més que mai, en aquesta si-
tuació límit en la que tota la humanitat està immer-
sa, només aquests valors ens poden ajudar a tirar 
endavant. Si tots i cadascun de nosaltres no apli-
quem mesures per protegir el medi ambient, si tots 
i cadascun de nosaltres no som capaços d’ajudar 
les persones que tenim al nostre entorn que s’han 
quedat sense feina, si tots i cadascun de nosaltres 
no sabem cuidar dels nostres avis i àvies, si tots i 
cadascun de nosaltres no prioritzem el que és fo-
namental per sobreviure com a societat, tornarem a 
viure una situació igual o pitjor que la que hem viscut 
aquests darrers mesos. 

Desisteixo. El fènix és un ocell mitològic que quan 
arriba a la fi del seu cicle vital fa un niu amb bran-
ques i l’encén. Quan l’ocell i el niu es cremen i es 
redueixen a cendres, torna a néixer un au fènix jove 
i així l’au esdevé immortal. Esperem que la investi-
gació científica ens ajudi a superar aquesta situació 
i que, malgrat haguem de canviar els nostres hàbits, 
el nostre estil de vida, la nostra manera d’ensenyar 

i aprendre, la nostra manera de relacionar-nos, els 
nostres valors socials, puguem entre tots renéixer 
i gaudir d’una vida en plenitud. De fet, ja ho hem 
aconseguit; malgrat les dificultats, les pors, la des-
esperança en alguns moments, hem seguit enda-
vant, ens hem adaptat a la nova situació i ens hem 
pogut emocionar amb els vídeos de les mestres 
d’infantil, la llegenda de Sant Jordi de primària i les 
preferències de lectures de secundària. I, sobretot, 
ens hem emocionat amb les mostres d’agraïment 
que les famílies ens heu fet arribar a través de les 
enquestes o del correu electrònic sobre la capacitat 
d’adaptació de l’Escola i de la feina feta pels mestres 
dels vostres fills i filles. Moltes gràcies per les vos-
tres paraules que ens encoratgen i ens ajuden a fer 
créixer la nostra Escola.

Bon estiu!

Gemma Ferrer
Directora pedagògica
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EDITORIAL

On ho hauran aprés?
Benvolguts i benvolgudes,

Tal com vam comunicar el passat 14 de novembre, a 
l’assemblea general de la nostra AFA es van expli-
car els projectes i activitats realitzats per l´associ-
ació així com la programació de les seves properes 
actuacions. També es van fer canvis en la Junta 
de l´associació, amb el relleu d´alguns dels seus 
membres, la redistribució dels càrrecs i la incorpo-
ració de nous membres. Pel que a mi respecta, vaig 
deixar la presidència de l´AFA a càrrec d´una per-
sona més que ben preparada, la Mireia Pi, qui des 
d’ara estarà al capdavant d´aquesta associació, amb 
el valuós ajut de la resta de membres de la Junta.

No em vull acomiadar sense agrair a tots i cadas-
cun dels que, d´una manera o altra, heu  format part 
d´aquesta experiència tan enriquidora: als membres 
d´aquesta junta i de les anteriors, a totes les famí-
lies, als directors i equips directius, als coordinadors 
de cicles, de pastoral, de relacions institucionals, del 
servei de menjador, del bar, d´extraescolars, de ci-
cles formatius, als companys de la comissió del Dia 
de la Família, als de les trobades de koinonia, a tot el 
professorat de l´Escola i a tots els membres d´ad-
ministració i serveis, als alumnes i exalumnes, als 
membres de les federacions i confederacions, tam-
bé a les fundacions i, com no, als pares escolapis, 
que ens han ensenyat i transmès els valors propis de 
l´Escola Pia i de Sant Josep de Calassanç.

Quan em van proposar entrar a l´AFA, fa uns deu 
anys (AMPA en aquell moment), reconec que no 
sabia exactament de què m´estaven parlant.  

Després de tot aquest  temps en què he viscut canvis 
de presidents/es, de membres de la Junta i direc-
tors de l´Escola, cadascú amb diferents maneres de 
gestionar, proposar o actuar, diversitat que és sens 
dubte un dels principals elements enriquidors de 
qualsevol associació, he pogut constatar que hi ha 
un objectiu comú que sempre s´ha mantingut ina-
movible: el desig de portar a terme el projecte com-
partit família-escola en la recerca d´allò que creiem 
que serà el millor per als nostres fills i filles. 

També he pogut comprovar que aquest segell d´i-
dentitat de l’Escola no només queda palès en l´ob-
jectiu, sinó també en la manera d´assolir-lo, en el 
camí per arribar-hi, un camí que “si el fem junts, 
arribarem més lluny”, un camí pel que anem practi-
cant els valors i recollint els fruits d´una escola in-
tegradora, inclusiva, amb molt bons professionals, 
que ja porta 125 anys “creant futurs” i en la que tots 
“summem” formant part d´una gran família.

No fa gaire vaig presenciar com una noia de l´Esco-
la n’animava una altra sobre un tema personal i li 
deia: “Recorda el que ens han dit! Estima´t, estima i 
deixa´t estimar”. A l´altra se li va il·luminar la cara 
amb un somriure. 

On ho hauran aprés?

Una forta abraçada!

Inma Coronas
Expresidenta de l’AFA
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Inoblidable
“Sense emoció, no hi ha aprenentatge”, diu el gran pro-
fessor i mestre Francisco Mora. Si n’hem tingut d’emo-
cions aquest curs! Quants aprenentatges, sense dubte.
 
Comencem pel principi, que sembla prou assenyat fer-ho.
 
Vam començar l’any amb la il·lusió de celebrar el 125 
aniversari de l’Escola Pia de Sarrià. 125 anys! Es diu rà-
pid, però pensem què significa. Imaginem tots els i les 
alumnes que han passat per l’Escola durant aquests 
125 anys i el que això representa: amistats per a tota 
la vida; aprenentatges de tot tipus que ens han portat 
a ser el que som, com som i a fer el que fem; experi-
ències viscudes amb els companys més enllà de cada 
classe; i mestres que ens van marcar i a qui recorda-
rem tota la vida.  

I d’aquesta manera vam poder gaudir de la trobada 
d’antics alumnes, una megafoto de tots els alumnes, 
una cançó, un jardí vertical al pati, jornades SUMMEM 
compartides entre alumnes i famílies… Activitats totes 
elles de moltes emocions i moltes més que havíem de 
compartir. No ho oblidarem. De fet, el curs que ve se-
guirem celebrant-ho.
 
Arribada la tardor, una sèrie de persones de l’AFA, 
compromeses durant anys en treballar conjuntament 
Família i Escola per aconseguir la millor educació 
dels nostres fills i filles, van fer un pas enrere després 
d’anys de feina incansable: Inma Coronas, Joaquin  
Soler, Lydia Vidal, Inma Rodríguez, Natalia Olano, 
Cristina Conillas i Anna Comella. Totes elles han fet 
una gran feina basada en el compromís amb tota la  
comunitat educativa, en el diàleg, la creativitat, la  
solidaritat… consolidant els valors que compartim.

Han fet una feina silenciosa fomentant activitats que 
formen part de l’educació dels nostres fills: el Dia de 
la Família, que ha permès impulsar projectes solidaris 
i generar noves oportunitats al Senegal o a Mexicali; 
el MOU-TE i tot el treball de Pastoral; les excel·lents 

conferències de l’Escola de Família, enguany amb els 
professors Kuppers, Bueno, Gai de Liébana, etc.; les 
activitats per a les famílies, com les visites a la Sagrada 
Família, al Museu Egipci, la cuina de Nadal, etc.; el but-
lletí de cada trimestre o la revista anual que esteu lle-
gint, amb la que recordem el curs viscut i els companys 
i companyes de cada curs; i un llarg etcètera. No ens 
podem oblidar de donar les gràcies per tanta feina feta. 
 
Quan la primavera semblava a tocar, a mitjans de 
març, va arribar una situació imprevista, mai viscuda, i 
que posà la societat i l’educació cap per avall: el confi-
nament a casa causat pel COVID19. Han estat dies, set-
manes i mesos d’incertesa, dolor, temor… de parar-ho 
tot i no saber què vindrà. Ens ha posat a prova a tots 
els nivells. L’Escola ha muntat una “escola a casa”, que 
es diu ràpid; els docents han hagut de pensar com en-
senyar perquè els alumnes segueixin aprenent des de 
casa i alhora se sentin acompanyats, amb una experi-
ència que els ajudarà a créixer en autonomia, respon-
sabilitat i maduresa; les famílies hem conviscut 24h, 
intentant explicar l’inexplicable, conciliar feina i família 
-els que han tingut més sort-, i acompanyar en l’apre-
nentatge els més petits, i en la part emocional els més 
grans. I tots, amb el temor per la pròpia salut i la dels 
altres. 
 
Ha estat un temps i una experiència inoblidable, una 
muntanya russa d’emocions que ens ha fet aprendre 
moltes coses. Amb el temps i la distància ho podrem 
analitzar amb més objectivitat, però no tinc dubte que 
s’està posant a prova la nostra capacitat de resiliència, 
la capacitat de l’individu per afrontar amb èxit una si-
tuació desfavorable o de risc, i créixer enfront les difi-
cultats. I així demostrarem realment com som, com a 
persones, com a comunitat i com a societat. 
 
No ho oblidarem mai i, a més, n’aprendrem molt.

Mireia Pi 
Presidenta AFA Escola Pia de Sarrià-Calassanç
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Ens anem renovant
Les inversions en infraestructures habitualment les 
fem durant l’estiu, però en el cas de la façana, la res-
tauració seguirà endavant fins a completar-la. Cada 
any dediquem un pressupost important per a inversi-
ons; a continuació us detallem les principals reformes 
fetes a nivell d’instal·lacions i d’infraestructures du-
rant el curs 2019-20: 

  • Restauració de la façana del pati central. Es va  
  començar l’estiu passat pel lateral del costat  
  Llobregat (el del Parvulari) i tornant de vacances  
  de Nadal es va iniciar el lateral del costat Besòs  
  (el de la capella). Es preveu acabar la restauració  
  completa de l’edifici aquest estiu.

   •  Reforma integral de les aules de 3r i 4t de primària. Aquestes aules s’han renovat seguint criteris  
   pedagògics i d’acord amb el projecte SUMMEM. Ha suposat una inversió molt important.
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  • Redistribució dels aparcaments de vehicles i zona de circulació de vianants de la rotonda central de l’escola.  
  Reforma feta principalment per donar més seguretat al circuit a peu que fa el nostre alumnat per entrar i  
  sortir del recinte.

  Imatges de l’estat anterior:

  Imatges després de la reforma:

   •  A causa del fort vent van caure dos grans pins. El primer va caure el 10 de setembre a les 6.30 del matí, quan  
   l’escola encara estava tancada. I el segon va caure el dia 13 de desembre dins d’un perímetre de seguretat  
   per evitar danys. A conseqüència de la caiguda del primer arbre, l’Escola va demanar un informe tècnic  
   sobre l’estat de tot l’arbrat del recinte. Precisament arrel d’aquest informe vam encerclar el segon pi amb  
   el perímetre de seguretat. Durant les vacances de Nadal es va procedir a la retirada de 5 arbres catalogats  
   amb risc moderat de caiguda. Alhora vam plantar 10 arbres nous. La tempesta Glòria del mes de gener no  
   ens va tombar cap arbre, gràcies a les actuacions fetes per Nadal. Amb pena hem perdut 7 arbres, no  
   obstant, no hem hagut de lamentar danys personals ni materials. I una cosa sabem bé amb els 125 anys de  
   la nostra Escola; els nostres alumnes creixen i es fan grans, i els arbres també.
Marcel Massa Clastre
Director financer
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Jornada SUMMEM
El dia 5 de març vam celebrar a l’escola la Jornada 
d’Innovació SUMMEM. Aquesta jornada era una de 
les diverses propostes que pensàvem desenvolupar 
en el marc del 125è aniversari de l’Escola Pia de 
Sarrià. Malhauradament, la majoria d’actes previs-
tos no els hem pogut portar a terme a causa de la 
pandèmia; però, a pocs dies de decretar-se el tanca-
ment de les escoles i sense que ningú pogués ima-
ginar què ens deparava el destí, vam poder gaudir 
d’aquesta jornada que havíem estat preparant amb 
molta il·lusió. 

Ens vam trobar a l’auditori de l’escola per explicar la 
finalitat, els objectius, el format i l’organització de la 
jornada a tots els assistents. La finalitat d’aquesta 
trobada era que les famílies poguessin veure in situ 
com treballem el SUMMEM. Tal com els vam dir, no 
havíem preparat res especial, simplement volíem 
mostrar allò que ens tocava fer a l’aula aquell dia en 
els diferents cursos. Evidentment, a nivell organit-
zatiu, havíem hagut de fer algun canvi en els horaris 
per poder-los ajustar a la jornada, però els contin-
guts i la metodologia que els vam mostrar eren els 
corresponents a la programació prevista.

Seguidament vam acompanyar les famílies a les 
aules dels seus fills i filles, i els vam demanar que, 
en la mesura del possible, s’integressin en la dinà-
mica de la classe per tal de vivenciar tot el procés  
d’ensenyament-aprenentatge que estaven fent els 
alumnes. Els pares, les mares i la resta d’assistents 
a la jornada van seure a les aules i van participar en 
el desenvolupament de les activitats.

Al llarg de tota la jornada vam comptar amb la pre-
sència d’en Jaume Montsalvatge, coordinador de 
l’Àrea Pedagògica de l’Equip de Gestió de l’Escola 
Pia de Catalunya. La Mila Naranjo, doctora en Psico-
logia i professora del Departament de Psicologia de 
la Universitat de Vic, va cloure la Jornada. La Mila ha 
estat la persona que ha format al nostre professorat 
en l’aprenentatge cooperatiu i coneix bé el procés  
d’implantació d’aquesta metodologia a la nostra  
escola. Cal dir que les famílies van mostrar molt 
d’interès i van participar activament, plantejant  
dubtes i generant molt debat. 

D’aquesta jornada ens quedem amb algunes de les 
afirmacions que vam recollir de les famílies assis-
tents: “Quina sort tenen els nostres fills de poder 
aprendre d’aquesta forma”, “Quina diferència amb 
la manera com vaig estudiar jo”, “Ara ho entenc molt 
més”, etc. Frases com aquestes i altres observaci-
ons que ens van transmetre els assistents, ens con-
firmen que vam assolir els objectius de la Jornada 
SUMMEM.

Alumni Jornada de portes 
obertesEl passat 28 de novembre va tenir lloc la trobada anual 

d’exalumnes de l’Escola. ALUMNI és un espai de tro-
bada de totes aquelles persones que han format part 
de l’Escola Pia i que volen continuar creixent amb ella 
i fer-la créixer.
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també va ser més tranquil·la que la de l’any anterior; 
l’únic maldecap era on lligar les banderoles tibetanes. 
Al principi tots volíem que fos a la façana principal, 
però a causa de les obres vam decidir penjar-les en-
voltant tot el pati central. Mentre uns s’encarregaven 
de col·locar les banderoles, uns altres preparaven el 
manifest, la coreografia dels 125 anys, o la participació  
de les classes. I com l’any anterior, els alumnes de  
cicles vam tornar a dinamitzar a tots els alumnes de 
tots els cursos abans de començar la celebració. Tots 
junts jugant, coneixent-nos... fent Escola.

Guillem Calvet
Alumne d’EASE

Com es prepara un DENIP?
Un any més, els delegats de batxillerat i cicles ens vam 
reunir per preparar el DENIP, un acte que reuneix tots 
els alumnes i professors de l’EP de Sarrià i que és ple 
de simbolisme. La preparació comença mesos abans; 
organitzats en comissions, escollim les músiques, els 
textos, qui parlarà, etc. L’objectiu és aconseguir que 
aquesta diada sigui memorable. Cadascú aporta el seu 
gra de sorra i és imprescindible perquè tot acabi sortint 
genial. 

Fa dos anys, si ho recordeu, vam muntar una tirolina 
fins al campanar. La seva preparació va requerir una 
feina de bastants dies. Calia estudiar com es col·loca-
ria, qui la faria funcionar, on es situarien els alumnes i 
el personal de l’escola, quin seria el timing, etc. També 
vam haver de preparar els textos, les coreografies, la 
planificació de les entrades i sortides, etc. A més, els 
alumnes de cicles també havíem de muntar activitats 
per a cada curs. Passat el primer mes, ja tot estava 
molt quadrat i només quedava muntar la tirolina que 
havia de transportar la caixa amb els desitjos de tots 
els que formem l’Escola.

El DENIP passat, coincidint amb el 125è aniversari de 
l’Escola, fou més espiritual. L’organització de l’acte 
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Un Nadal ple de sorpreses i il·lusions
Enguany hem preparat el Nadal col·laborant amb diferents institucions, coneixent moltes persones i interactuant 
grans i petits. Les imatges parlen soles.

Sobre el projecte TASTA’M per motivar la Campanya  
de Nadal
M’ha sorprès molt que nens i nenes de la nostra edat 
o més petits hagin de viatjar sols a la recerca d’una 
vida digna. I m’ha indignat que en comptes de ser 
ben rebuts, es trobin amb el rebuig de la societat. 
També m’ha colpit que hi hagi famílies que paguen 
prop de 5000 euros perquè els seus fills puguin mar-
xar del seu país, sense la certesa que arribaran vius.

No em sembla bé que les notícies que ens arriben 
sovint tergiversin la realitat, perquè nosaltres ens ho 
creiem i pensem que són “males” persones. Circu-
la molta informació falsa o parcial que fomenta els 

prejudicis de la nostra societat cap a aquests nois i 
noies que només busquen viure dignament. Ells cre-
uen que aquí podran trobar una vida millor, però la 
veritat és que quan arriben, el més habitual és que 
no tinguin cap lloc on viure ni documentació per po-
der treballar. 

Per sort, encara hi ha bona gent que no fa cas de les 
notícies falses, supera els prejudicis, i allà on alguns 
hi veuen problemes, ells hi veuen persones.

Irene Tórtola
Alumna de 2n d’ESO
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A la Catequesi treballem per projectes
Us presentem dos dels sis projectes que fem a la cate-
quesi, un de 3r de primària i l’altre de 4t.

Les icones 
Les icones religioses intenten portar als ulls el que la 
paraula transmet a cau d’orella. La contemplació de 
les icones ens pot ajudar a la pregària. La seva crea-
ció ha de sortir de la pregària, a la qual ens acostem 
a través dels relats del naixement de Jesús. Elaborem 
icones que seran el símbol de pregària de cada grup 
durant els dos anys de la catequesi.

Els sagraments
Què és un signe? I una senyal? I un símbol? A partir 
d’aquestes preguntes comencem a treballar els sagra-
ments amb els infants, i ho fem a través d’experiènci-
es: fem pa, ciris, oli perfumat, creus… I representem 
alguns sagraments per entendre que l’Esperit de Jesús 
es fa present entre nosaltres.

LA PASTORAL
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Trobada dels grups de Confirmació 
d’Escola Pia
Aquest curs ens hem estat preparant per rebre el 
sagrament de la Confirmació però no ha pogut ser 
en la data prevista. Malgrat tot, abans del confina-

ment ens vam poder trobar tots els grups de confir-
mació de les escoles pies a Terrassa.
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Entrevistem la Carlota Clariana: 

Què és per a tu el grup de Confirmació?
Un grup de trobada que t’ajuda a viure la fe i el que 
pot significar per a tu, a plantejar-te interrogants i a 
escoltar diferents punts de vista.

Què creus que et va aportar la trobada a Terrassa?
Una oportunitat per conèixer persones que busquen 

els mateixos valors que tu, que viuen experiències 
semblants a la teva. 

A la trobada vau conèixer persones que presenta-
ven la seva experiència. Per què creus que les van  
escollir?
Fonamentalment perquè van tenir experiències 
d’ajuda o relació amb realitats que van transformar 
la seva manera de viure, fent que agafessin compro-
misos amb diferents grups de persones.

Ens trobem! Pregària virtual de final de curs
Si no hi vau poder participar, ara teniu l’oportunitat 
d’escoltar els textos, cants i pregàries que vam com-
partir junts el dia 10 de juny. 

ATENCIÓ: comença a partir del minut 34; com que 
es va fer en directe, al mig del vídeo hi ha algun mo-
ment que no s’escolta la veu.
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La Nit Moguda
Com cada any, els grups MOU-TE de l’escola vam 
organitzar la Nit Moguda pels nois i noies de 5è i 6è 
de Primària. A mesura que tots i totes anaven ar-
ribant i deixant les motxilles a lloc, els monitors i 
monitores dinamitzàvem tota mena de jocs abans de 
començar la nit més esperada per tothom. Aquest 
any, el centre d’interès era “Abaixem decibels” i, per 
tant, la gimcana giraria al voltant dels estils musi-
cals més coneguts, com ara el rock, el reggae, el 
gospel, el disco, el pop i el country, entre d’altres.

El desencadenant de la Nit Moguda va ser un missat-
ge que vam rebre en forma de melodia; però havíem 
perdut les notes musicals! Així que els nois i noies 
del MOU-TE haurien d’anar a buscar-les passant 
per diferents proves. Amb aquestes proves, intentà-
vem apropar-nos als estils musicals. Per exemple, 
en la prova del rock, els nois i noies s’havien de pin-
tar la cara els uns als altres, com el grup KISS. Una 
altra prova que cal destacar era la dels heavys, on 
calia disfressar-se com un d’ells i amb música imi-
tar a cantants d'aquest estil. Malgrat la pluja, vam 

poder realitzar la gimcana amb normalitat, canviant 
alguns dels espais previstos. 

Un cop aconseguides totes les notes musicals, vam 
ajuntar-les i va començar a sonar música techno, 
però aquesta sona massa fort i no deixa escoltar les 
altres músiques. Els techno aleshores van prendre 
el control, i ens havíem de preparar per poder com-
batre’ls. Per tal de preparar-nos per a la lluita, vam 
jugar al joc de la bandera. Tot i això no vam poder 
parar-los els peus i vam haver d’endinsar-nos en les 
profunditats tenebroses de l’escola on ens espera-
ven tot tipus d’éssers malèfi cs. Amb la valentia i la 
força dels nois i noies del MOU-TE vam aconseguir 
guanyar i tornar la música al món. 

En resum, una nit inoblidable en la que no va faltar 
res, excepte unes hores més de son. 

Jordi Anglada
Monitor Mou-te

L’Aplec 2017
L’Aplec dels Grups MOU-TE de l’Escola Pia és la tro-
bada anual de tots els que formem part del MOU-TE. 
S’hi reuneixen nens i nenes, joves, pares, monitors, 
mestres i famílies senceres provinents de diversos 
indrets de Catalunya per compartir un dia especial de 
celebració. És un gran dia de convivència, jocs, músi-
ca i festa que queda gravat a la història del MOU-TE 
en Xarxa.

Enguany, més de 300 persones de molts grups MOU-TE 
es van trobar el passat 2 d’abril a l’Escola Pia de Terras-
sa. Amb una gran benvinguda, activitats i una perfecta 
organització vam fer de l’Aplec un dia MERAVELLÓS!

Us agraïm a tots els nois i noies de Terrassa que vau 
convertir la vostra escola en la casa de tots. I l'any 
vinent us esperem a Sarrià! 

Tot i haver estat un any estrany, al Mou-te vam poder gaudir d’una de les activitats més esperades… LA NIT  
MOGUDA DE PRIMÀRIA. Una nit durant la qual monitors, monitores, nens i nenes fem activitats, dinàmiques de 
coneixença, reflexions… i que sempre ens deixa amb ganes de més.

MOU-TE
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MOU-TE

Vídeo monitors MOU-TE

LA PASTORAL
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Recollida del Banc d’Aliments
Just la setmana abans del confinament, a l’Escola estàvem realitzant la campanya de recollida d’aliments. Fins 
l’últim dia d’escola n’hem pogut recollir 780 kg. Moltíssimes gràcies, famílies, per la vostra solidaritat. Segur que en 
aquests moments la nostra aportació ha sigut de gran ajuda!
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Cartes amb cor
Aquest curs no està sent fàcil per a ningú. Ens han 
quedat tantes coses a l’aire, tants moments màgics 
que havíem de viure plegats, tants projectes que s’esta-
ven desenvolupant amb il·lusió i ganes. Però des de la 
Pastoral s’ha seguit treballant. Hem ajornat la vida, qui 
sap... potser per agafar aire. Les comunions, les con-
firmacions, el Servei Comunitari, alguns intercanvis, el 
Dia de la Família i tantes activitats i moments que són 
part de la nostra Escola.

Però des de la distància i el confinament també es pot 
seguir lluitant per ajudar aquelles persones que estan 
patint la malaltia, la soledat, la tristesa; pels profes-
sionals que han estat a primera línia de foc per salvar 
vides. L’Escola no es podia quedar al marge. Cartes 
amb Cor ha sigut una llum d’esperança per aquelles 
persones que ho necessitaven. 

Gràcies, Oriol, Àlex, Laia, Marc, Clàudia, Guillem, Ar-
nau, Jaume i tants d’altres que amb els vostres vídeos, 
paraules i dibuixos heu despertat de nou els somriures.

“Hola! La meva mare sempre em deia que l’avi s’havia 
fet metge per vocació, més que per cap altra cosa. Ara 
veig per què ho deia. Tu, metge, infermera, cirurgià… 
estàs fent que tots aquests que són als hospitals o a 
casa estiguin bé. Sé que potser no tens molt de temps 
(estàs fent una feina excepcional), però deixa’m dir-te 
una cosa: gràcies! Suposo que parlo en nom de tota la 
societat, de tots aquells que has curat, dels seus fami-
liars, dels que potser no hi són però igualment t’estan 
agraïts, de tots els que som a casa i cada dia a les 20h 
fem un mínim gest per agrair-vos la feina que esteu 
fent. Vosaltres sou els nous superherois. Teniu tot el 
suport de la gent. Gràcies.”

Àlex Mas
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Som escola amb cor
Al començament de la pandèmia, Càritas ens va fer 
aquesta demanda:

  “Amb la situació tan preocupant que estem  
  vivint i que està afectant d’una manera demo- 
  lidora a les persones més vulnerables i que  
  estan en situació de risc i exclusió social,  
  creiem que petites accions solidàries són  
  fonamentals. 

  Com ja saps, Càritas té unes unitats de convi- 
  vència i apartaments tutelats per a gent gran de  
  més de seixanta-cinc anys en diferents punts de  
  la diòcesi de Barcelona. Són pisos compartits  
  o apartaments que tenen com a objectiu propor- 
  cionar una llar (les persones ateses no tenen re 
  cursos per tenir la seva pròpia llar), potenciar  
  l’autonomia de les persones i recuperar “la  
  xarxa familiar” que han perdut.

  Hem pensat que estaria bé que cadascun dels  
  residents d’aquests espais poguessin rebre una  
  carta de joves alumnes d’escoles.”

El grup de Servei Comunitari que havia de fer l’acom-
panyament d’avis i àvies a la residència Armonia  
durant el mes de març i abril, s’hi va posar. Aquí  
teniu algunes de les cartes que van enviar:

Querido Maruan, 

No nos conocemos, pero eso no es impedimento 
para que podamos hablar un poco durante estos 
días tan agobiantes y aburridos que estamos vivien-
do, ¿verdad? Es una sensación rara la de estar en 
casa tanto tiempo. Lo difícil es el hecho de no poder 
salir y saber que, aunque quieras, es imposible.

Yo me llamo Àlex, soy un chico de 15 años y le escri-
bo para entretenerla un poco. Por lo que sé, usted 
trabajaba de telégrafo en un barco en alta mar. Du-
rante estos días, me he  estado informando un poco 
sobre qué hacían los telégrafos. Por lo que he leído, 
era un antiguo método de comunicación que más 
tarde fue sustituido por el teléfono y las nuevas tec-
nologías. Me parece muy interesante, ya que no es 
muy común tener la oportunidad de conocer a per-
sonas que hacían un trabajo que ahora, tristemente, 
ha desaparecido.

Cambiando de tema, a mí me encanta el mar y, si 
pudiera, me gustaría estar una época de mi vida tra-

bajando en un barco; tal vez como buzo recogiendo 
plásticos o salvando cualquier tipo de animal. Si pu-
diera tener esta oportunidad, me encantaría apro-
vecharla y poder ver un poco de mundo. Me gustaría 
visitar algunos países de latinoamérica o Australia. 
Siempre he sentido una inquietud por Australia por-
que me gusta surfear y patinar.  

Bueno, Maruan, me ha encantado escribirle y le 
deseo una feliz semana santa. Espero que durante 
estos días encuentre la manera de entretenerse. 
¡Cuídese!

Con cariño, Àlex.

Hola Ramon, 

Sóc la Martina, vaig a l’Escola Pia i estic fent un 
Servei Comunitari. Li escric aquesta carta per sa-
ber com està i per conèixer-lo millor. He vist que li 
agrada el Barça. També és el meu equip preferit, 
però ara, per culpa de la quarantena, no el podem 
veure; és una pena. Algun cop ha jugat a futbol amb 
amics o en algun equip? Jo mai he jugat en cap equip 
però algun cop m’agradaria; a vegades jugo amb els 
meus amics.

També he vist que li agrada cuinar; és una de les 
meves aficions preferides, m’ho passo molt bé cui-
nant, a vegades cuino per altra gent i gaudeixo igual. 
La meva especialitat és el menjar dolç però també 
cuino salat. Vostè què prefereix cuinar?

També m’agrada molt ballar, ballo des dels quatre 
anys, i m’ho passo molt bé escoltant música i to-
cant instruments. La música que escolto depèn dels 
meus sentiments en cada moment; i d’instrument 
toco l’ukelele, que és com una guitarra petita. Li 
agrada escoltar música? Ha tocat algun instrument?

De petita vaig tenir dues mascotes, una tortuga i un 
hàmster; sempre m’han agradat els animals però 
ara no en tinc cap. Quin és el seu animal preferit?

Bé, Ramon, espero que estigui bé, que sigui molt fe-
liç i que, malgrat la quarentena, pugui seguir fent 
moltes coses. Molts petons i una abraçada.

Martina
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L’AFA al Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la 
comunitat escolar en el govern del centre i hi ha 
representats tots els col·lectius que intervenen en 
la comunitat educativa: director, titular del centre, 
professorat, alumnat, personal d’administració i 
serveis, etc.

La seva funció principal és participar en la presa de 
decisions en els temes importants per al funciona-
ment i l’organització del centre, com el projecte edu-
catiu, la programació general o la gestió econòmica. 
El Consell Escolar dels centres concertats debat, 
avalua, analitza i pren decisions sobre els temes 
proposats pel titular del centre.

Els seus membres són elegits per un període de 
quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. 
En els centres concertats aquest òrgan està consti-
tuït pel director/a, tres representants del titular del 

centre, quatre representants del professorat, dos 
representants de l’alumnat elegits per ells i entre 
ells, un representant del personal d’administració i 
serveis, i quatre representants dels pares i les ma-
res o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per 
ells i entre ells. 

Una de les persones representants dels pares i les 
mares al Consell Escolar ha de ser designada per 
l’associació de pares i mares més representativa al 
centre. Aquest és el càrrec que ocupem des de l’AFA. 
Les tasques principals del representant de l’AFA, 
apart de les esmentades anteriorment, són transme-
tre les opinions i interessos del pares i mares dels 
alumnes del centre en aquest òrgan, així com portar 
a les Juntes de l’AFA aquelles decisions del Consell 
que tinguin especial rellevància per als pares i mares.

Xavi Garcia

Qui som
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Voluntaris AFA
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L’ASSOCIACIÓ I TU
LES ACTIVITATS EN FAMÍLIA

Activitats AFA Curs 2019-2020
1.  TALLER EN FAMÍLIA DIVERTEIX-TE I APRÈN  3.12.2019
El dia 3 de desembre a la tarda vam estar jugant a Jocs de taula en Família. M’ho vaig passar molt bé provant 
tota classe de jocs que ens ensenyava en Lluís Cros. M’he adonat que les mates poden ser molt divertides. 
Nens, nenes, pares i mares vam jugar plegats al Karuba, al Monza o al Rondo. Espero repetir molt aviat! 

Júlia Casamajó
Alumna de 2n de primària

2.  CURS DE CUINA NADAL ADULTS 10.12.2019
Un any més vam rebre el correu de l’AFA amb la pro-
posta d’un curset de cuina nadalenca per a mares 
i pares. Sense pensar-ho dues vegades, ens vam 
apuntar per repetir l’experiència, convertint-se així 
en un clàssic previ al Nadal. 

La Yoisy com a cap de cuina i la Myriam d’ajudant, 
“Mardetierra”, formen un bon tàndem que va pre-
parar un menú per llepar-se’n els dits, mentre res-
ponien totes les nostres preguntes, que no van ser 
poques. Un pastís de porro i lluç de primer, per con-
tinuar amb un magret d’ànec a l’Oporto, i finalment 
unes delicioses postres de xocolata i taronja, que 
vam degustar amb delit. 
 
Núria Infiesta i Cristina Giménez
Mares d’alumnes de primària
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3.  CURS DE CUINA NADAL JÚNIOR 17.12.2019
Soc l’Oleguer i ja fa uns quants anys que participo a la sessió de cuina de l’escola. Crec que aquest és un lloc 
on coneixes a molta gent, petits i grans, i aprens a fer plats nous. 

Aquest any hem cuinat unes magdalenes de pernil i formatge, uns nuggets de pollastre i formatge i, per úl-
tim, una estrella de cacau, formada per dues masses de full i nutella al mig. Un plat ideal pels amants de la 
xocolata.

Oleguer Martrat
Alumne de 2n d’ESO
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L’ASSOCIACIÓ I TU
LES ACTIVITATS EN FAMÍLIA

4.  RUTA ESPECIAL DE NADAL 21.12.2019
El 21 de desembre un grup de famílies vam fer una ruta nadalenca pel Barri Gòtic de Barcelona amb una guia 
molt simpàtica. Vam començar a la Plaça de les Beates, on es troba la Casa dels Entremesos. Després vam 
caminar fins la Fira de Santa Llúcia. Sabíeu que existeix des del segle XVIII i que actualment compta amb 282 
parades? 

Vam arribar al Museu Frederic Marès; al pati hi havia un pessebre clàssic molt bonic, inspirat en el paisatge 
català; en concret, en una masia catalana, i al fons, la muntanya de Montserrat. També vam veure el “pesse-
bre” de la plaça Sant Jaume. Aquest no era gens tradicional ja que estava fet de coses que et recordaven el 
Nadal. 

Després vam anar a la nova botiga Käthe Wohlfahrt, dedicada exclusivament al Nadal. I finalment vam visitar 
les Galeries Maldà, que s’han modernitzat i ara tenen moltes botigues especialitzades en temes “frikis” com 
Harry Potter, Manga, Star Wars, etc. La visita, molt interessant i entretinguda, es va acabar a la Plaça del Pi.

Víctor Antón 
Alumne de 2n d’ESO 



34  Escola Pia Sarrià-Calassanç

5.  MUSEU EGIPCI 29.2.2019
Vam visitar el Museu Egipci i vam aprendre molt dels antics egipcis i de l’època dels faraons. La guia era 
boníssima; ens va explicar moltes coses interessants i de manera molt senzilla i lúdica; i de tant en tant feia 
alguna broma. 

Hem après que si la figura de l’estàtua o el dibuix té els peus junts vol dir que està morta; que els egipcis creien 
en la vida després de la mort; o el significat dels amulets, entre moltes altres coses sorprenents. També vam 
veure objectes molt curiosos, i fins i tot els cabells i ossos d’una mòmia autèntica. En acabar la visita, els nens 
vam fer un taller que ens va encantar; vam fer una mòmia que ens va quedar com si fos de veritat.

Katya i Anna Bychkova
Alumnes de 2n de primària
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El Dia de la Família
La preparació del Dia de la Família del curs 2019-2020 
estava en marxa. La Comissió treballava a fons, deci-
dint i programant amb il·lusió, quan aquesta pandèmia 
ens va obligar, primer a tancar l’escola, i seguidament 
a decidir que no podríem reunir-nos per celebrar 
aquesta festa, tant entranyable, tant nostra. Ja havíem 
rebut els primers donatius, els primers regals per a la 
tómbola i la promesa de tantes persones, entitats i em-
preses per col·laborar en el projecte que s’havia triat. 

L’Instituto José de Calassanç a Mexicali era, de nou, 
l’objectiu del nostre treball. Ara que ja tenien la seva 
“Cancha Cívica” que s’havia convertit en un centre 
de jocs i reunió, havíem de seguir, junts, lluitant per 
ajudar aquest Instituto i a totes les famílies que, a 
través d’ell, s’estan sentint més empoderades que 
mai per buscar un futur millor.  

El projecte d’aquest any consistia en la construcció 
d’un nou espai on es treballaria la neuro-estimulació 
i la psicomotricitat, entre d’altres usos. És probable 
que no pugui ser una realitat aquest any. Malgrat tot, 
ja s’ha fet efectiva una transferència de 1.600 € que 
les empreses havien donat. Aquesta aportació és 
una llavor d’esperança pel proper Dia de la Família. 

Per mantenir encesa la flama del Dia de la Família, 
hem recollit alguns sentiments, records de diades 
passades o anhels pel futur, que han sorgit espontà-
niament de diferents persones que formen part de la 
Comissió del Dia de la Família; persones que porten 
molts anys treballant per aquest dia, com les Inmes, 
l’Esther, les Montses, l’Alegria, la Sílvia o el Marcos; 
persones que s’han incorporat enguany com la Cris-
tina o la Rosana; o persones que des de l’Escola fan 
possible que aquest dia sigui perfecte com en Marcel.

  No ha podido ser, como otras tantas cosas este  
  año. Por desgracia, el Covid19 también nos ha  
  dejado sin el Día de la Familia. Pero la comisión  
  estaba preparada, con ganas, contactando con  
  los colaboradores, realizando las primeras reu- 
  niones para que, como siempre, no faltara  
  ni fallara nada ese día. Me he acordado mucho  
  de todos vosotros, mis compañeros y compañe- 
  ras, un grupo que no se viene abajo, unidos por  
  la ilusión de poder organizar un día en el colegio  
  que ninguno de los chicos y chicas que vienen  
  olvida. No ha podido ser, pero como siempre, os  
  merecéis el aplauso y las gracias por vuestra  
  dedicación de parte de todos, y mi enorme  
  admiración.

  Marcos Ramón

  El Dia de la Família, per mi i per moltes altres  
  persones, és la Festa Major de l’Escola; on ens  
  retrobem tota la comunitat educativa, any rere  
  any, i compartim un temps de festa i esperit  
  solidari amb les nostres missions escolàpies  
  d’Àfrica i Mèxic. És un dia que tots els exalum- 
  nes i famílies recordaran del seu pas per l’Esco- 
  la Pia de Sarrià.

  Marcel Massa

  El Dia de la Família és i ha estat sempre un DIA  
  en majúscules. Una festa que permet gaudir  
  d´una gran varietat d´activitats lúdiques i  
  solidàries per als petits i els no tan petits,  
  alhora que genera un vincle emocional entre  
  tots els que hi participem. Un vincle que ens  
  uneix i ens dona força davant les dificultats. Un  
  vincle que es transmet de generació en genera- 
  ció i que es porta sempre i per sempre al cor.

  Inma Coronas

  Aquest és el meu primer any com a participant  
  en la Comissió del Dia de la Família, i malaura- 
  dament no podré aportar el meu granet de sorra  
  a aquesta gran família que fa anys que treballa  
  molt intensament per gaudir d’un dia molt  
  especial a la nostra escola. Però no hem  
  d’estar tristos, doncs la majoria de nosaltres  
  tenim salut per poder seguir endavant, i quan  
  tot aquest malson acabi, tornarem encara amb  
  més ganes i més enfortits per preparar el millor  
  Dia de la Família que haurem viscut mai. Salut!

  Cristina Aguilar

  Per mi, el Dia de la Família és un dia molt entra- 
  nyable per diferents motius. És un dia essen- 
  cialment solidari amb altres escoles, famílies i  
  nens que no són tan afortunats com nosaltres i  
  els nostres fills i filles. També és un dia en què  
  recordo la primera vegada que vaig portar els  
  meus fills a conèixer la seva escola, un lloc on  
  han sigut molt feliços, han après moltes coses  
  i han conegut amics que de ben segur els acom 
  panyaran tota la vida. Per això l’Escola Pia de  
  Sarrià és molt més que una escola.

  Rosana Cárceles

  En aquest període de confinament no deixem de  
  pensar en els nostres companys de Mexicali;  
  amb ganes ja de tornar a col·laborar amb aquest  
  projecte solidari i a organitzar el proper Dia de  
  la Família.

  Alegria Marsal
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  Para mí el Día de la Familia es reencuentro,  
  solidaridad, alegría, balance, fiesta, comunidad,  
  familia.

  Inma Rodríguez

  El Día de la Familia es muy importante para  
  todas, y este año siempre será recordado con  
  mucho cariño ya que todos lo hemos pasado en  
  casa. Éramos felices y no lo sabíamos. De todo  
  se sale con paciencia y amor.

  Montse Salazar 

  La celebración del Día de la Familia nos acerca  
  cada año a todo el colectivo que formamos los  
  escolapios. Cuando los niños son pequeños lo  
  disfrutamos a tope con todas las actividades,  
  y a medida que se hacen mayores, lo disfruta- 
  mos mucho, yo particularmente, reencontrán 
  donos con aquellas familias que conocemos.

  Esther Otal 

  Per a l’Elisenda, el Dia de la Família és una de  
  les dates més importants de l’any. És l’emoció  
  de compartir jocs, experiències i treball amb  
  amics, docents i pares per a una encomiable  
  finalitat de servir als altres, i permetre que la  
  comunitat de l’Escola Pia a Mexicali pugui dur a  
  terme projectes per millorar el futur educatiu  

  dels infants. Encara que aquest any no  
  l’haguem pogut celebrar, la il·lusió l’hem  
  traslladat a l’any vinent, amb més força que mai.

  Silvia Barbosa

Aquest any és especial per l’Escola, el seu 125è ani-
versari. El Dia de la Família havia de posar el toc fi-
nal de dolçor a aquesta efemèride però el destí ens 
tenia reservat un altre camí. Un camí que ha acostat 
més a aquelles persones que pateixen, que no tenen 
l’essencial per viure, que estan soles o desempara-
des. Des de la soledat del nostre confinament, se-
gur que hem pensat una mica més en les persones 
i projectes als que, any rere any, intentem ajudar 
amb la nostra celebració. La il·lusió que tots posem 
en la nostra diada és admirable, ens fa grans com 
a persones. Ara hem de fixar la vista al 2021. Hi ha 
molts infants que necessiten que seguim treballant, 
en equip, per intentar fer un món millor, més just i 
més responsable. 

Gràcies a aquesta Comissió que treballa any rere 
any perquè aquesta diada sigui possible, a tots els 
voluntaris, a l’Escola en la seva totalitat, als nens i 
nenes que hi posen tot el seu entusiasme, a les em-
preses i entitats que col·laboren i als pares i mares 
que ens acompanyen en aquest viatge a la solidari-
tat. Tornarem!
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Visita Toni Vilà
La visita d’en Toni Vilà ens va permetre veure què s’ha aconseguit amb el que es va recollir l’any passat. Ens 
va explicar quins són els objectius de futur i els àmbits en els qual treballen. També ens va fer arribar a l’AFA 
un quadre dibuixat per una nena, polseres fetes com agraïment per tot el que intentem ajudar, i cartes molt 
emotives d’infants i famílies.
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Com funciona el cervell adolescent. 
Amb David Bueno

Fills perfectes o hipofills. Amb Eva Millet

David Bueno ens va explicar com funciona el cervell d’un adolescent per entendre que les emocions afecten 
al procés d’aprenentatge. Va incidir en què la mirada, és a dir, com mirem als nostres adolescents, és fona-
mental i ha de transmetre alegria i confiança. És important com ens veuen els nostres fills/es i com els mirem 
nosaltres.

L’Eva Millet  ens va parlar d’hiperpaternitat o criança helicòpter basada en l’atenció excessiva, la resolució 
sistemàtica dels problemes dels fills o la sobreprotecció, entre d’altres actituds. Aquest fenomen pot tenir 
diferents causes: demogràfiques, professionalitat dels pares i mares, incertesa laboral en el futur, desigualtat 
social i competència, i l’hipercapitalisme amb una oferta aclaparadora. Algunes pràctiques que podem portar 
a terme serien: observar més sense intervenir tant, no preguntar-ho tot, donar afecte, posar límits i confiar 
en els nens i nenes.
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Normes, hàbits i rutines. 
Amb M. Helena Tolosa
En aquesta conferència, M. Helena Tolosa ens ha 
donat una visió sobre quan i de quina manera els  
hàbits i les rutines poden gestionar-se en infants 
de 2 a 5 anys.

Les pautes ajuden a donar estructura i cada casa mar-
ca les seves normes amb més o menys flexibilitat. És 
important la capacitat d’espera i anar en compte amb 
els missatges que es donen als infants. També és im-
portant que entenguin de ben petits que a la vida no 
hi ha premis i càstigs, sinó conseqüències. 

Un infant s’ha de sentir capaç (competent), neces-
sari (estimat, reconegut) i útil (el sentit de tot ple-
gat). Per què costa tant? Dels 18 als 24 mesos, els 
nens prenen consciència del “jo”, del que agrada i 
del que no agrada. Així doncs, dels 0 als 2 anys, pels 
pares/mares representa un cansament purament fí-
sic, mentre que dels 2 als 5 anys es converteix en un 
cansament físic però també psicològic. 

Com instaurar un hàbit? Primer cal presència; 
l’adult ha de ser-hi físicament mentre ajuda a l’in-
fant a recollir joguines, per exemple. El següent pas, 
una vegada el nen reculli amb l’adult davant sense 
problemes, des de lluny, el pare/mare li podrà de-
manar que reculli i aquest ho farà sense la presèn-
cia de l’adult. I finalment, en un moment donat, no 
caldrà que ningú li demani a l’infant de recollir, ho 
farà de forma autònoma. 

Cal que les normes de la casa es converteixin en 
rutines, de forma que no es qüestionin i estiguin 
totalment integrades. És important que l’autoritat a 
casa sigui per respecte; que ens vegin coherents, de 
forma que no ho pensin igual però ho respectin. I les 
normes han de ser realistes, clares, consistents i 
evolucionar segon l’edat.  

Blog: http://mhelenatolosa.com/blog
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Riscos, addiccions i/o beneficis dels 
videojocs. Amb Santiago Dopazo

Viure la vida amb entusiasme. 
Amb Victor Küppers

Santiago Dopazo ens va ensenyar la influència de les pantalles en la rutina diària dels nostres fills i filles. Va 
mostrar quins videojocs poden ser més positius i quins tenen un efecte totalment negatiu, i ens va donar eines 
per negociar i ensenyar a gestionar el seu temps d’ús.

Victor Küppers va transmetre clarament dues paraules: passió i entusiasme. Hem de tenir clar l’efecte que 
provoca la nostra actitud i estat d’ànim en el dia a dia. Som nosaltres els que decidim viure amb alegria. En 
resum: somriu, sigues bona persona, surt del bucle, cuidem el més important, fixem-nos il·lusions, posem 
passió i siguem agraïts.
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Iniciem el treball cooperatiu a P3
Al segon trimestre de P3 ens iniciem en el treball co-
operatiu, l’anomenem “fem parelles”. El camí fins 
arribar a les parelles ha sigut molt divertit. Hem fet di-
ferents dinàmiques de cohesió per conèixer-nos millor 
i sentir-nos membres del grup classe. Amb aquestes 
parelles fem activitats per créixer junts i per ajudar-nos 
quan ens cal. 

On necessitem més l’ajuda de la nostra parella és a 
l’hora de treballar els hàbits d’autonomia. Per exem-
ple, abotonar-nos la bata és una feinada i no entenem 
gaire com ha d’entrar el botó dintre d’aquell forat tan 
petit; amb l’ajuda de la parella cada dia treballem la 
motricitat fina i ho aconseguim plegats.

La mestra ens acompanya en tot aquest procés i  
sempre ens diu que quan necessitem ajuda primer 
la demanem a la nostra parella. Aquesta manera de  
treballar ens ajuda a tenir en compte els companys i 
companyes, a adaptar-nos a diferents maneres de fer, 
i a trobar estratègies per resoldre de manera con-
junta un repte i així poder experimentar l’alegria de  
superar-lo plegats.

Ens han dit que a P4 ens convertirem en grup coo-
peratiu i d’aquesta manera aprendrem coses noves  
aportant el millor de cadascú! 
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L’aula d’experimentació científica amb P3
Els infants mostren curiositat tan bon punt arriben 
al món. Gràcies a aquest instint natural cerquen in-
formació per donar sentit a tot allò que els envolta. 
Llepen, oloren, miren, senten, manipulen amb les 
seves mans tot tipus de materials… I fent aquestes 
accions interactuen amb la matèria i van desco-
brint un món ple de sensacions. D’aquesta manera 
construeixen el seu propi coneixement, tot relacio-
nant-se amb els seus iguals i amb els adults. 

A l’escola vam veure la necessitat de crear un es-
pai d’aprenentatge científic amb materials que 
despertessin la curiositat dels infants; on fos pos-
sible l’experimentació, la indagació, la classificació 
i la deducció. La nostra funció com a mestres és la 
d’acompanyar-los en aquest aprenentatge científic 
fent intervencions ajustades a les seves necessitats 
i edats. Aquesta aula ha estat possible gràcies al 
suport i a la confiança de l’AFA en aquest projecte.

Susana Jiménez
Tutora de P3
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Itinerari d’aprenentatge P4. Què era el vi 
abans de ser vi?
Els Dofins i els Esquirols s’han estrenat en els grups 
SUMMEM amb un itinerari nou. Per iniciar-lo, vam 
fer una activitat que consistia en olorar vi; aquesta  
ens va permetre explorar els nostres coneixement 
previs. Fou divertit escoltar les diferents olors  
identificades sense veure que estàvem flairant vi: 
maduixes triturades, suc de llimona, olives negres, 
suc de plàtan…

Després vam visitar la mediateca i allà vam  
descobrir que el vi prové del raïm. Vam conèixer les 
parts del cep, el procés d’elaboració, els diferents 
tipus de raïms, etc. També vam aprendre a fer la 
verema de forma pràctica i de manera tradicional. 
Vam conèixer la maquinària, vam caminar entre 
les vinyes, vam collir raïm, el vam trepitjar i vam  
tastar el most. D’aquesta manera vam consolidar 
els aprenentatges treballats a l’escola alhora que 
ens divertíem. 

A més d’adquirir aquests nous coneixements, els 
Dofins i els Esquirols hem après a treballar de ma-
nera cooperativa: en parelles, en grups petits i amb 
tot el grup classe; i també hem assumit responsa-
bilitats individuals tot entenent els diferents càrrecs 
dins del grup de treball. Ens hem fet preguntes, 
hem investigat, hem descobert, hem compartit en 
grup i hem respost la pregunta amb la que vam  
iniciar l’itinerari. Ara ja som uns autèntics experts i 
expertes en l’elaboració del vi!

Mestres de P4
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Itinerari d’aprenentatge P5. Per què tant 
si rius com si plores et cauen llàgrimes?
Aquest itinerari d’aprenentatge ens ha ajudat a  
cohesionar el grup, a aprofundir en les nostres 
emocions, i a entendre com aquestes ens afecten. 
Durant l’itinerari vam formular hipòtesis sobre el 
funcionament de les llàgrimes. Els equips van cre-
ar unes maquetes que combinaven la imaginació  
amb els coneixements físics sobre l’ull i el seu  
funcionament.

Vam vivenciar l’alegria i la tristesa amb diferents 
estímuls i vam expressar ambdues emocions de 
diferents formes; amb el dibuix, el moviment i la 
dansa, mentre observàvem els canvis físics que es 
produïen al nostre cos i en els altres.

Conversant en grup gran i en grup petit, els nens i 
nenes explicaven les seves realitats a l’aula, i com-
partien tant els moments tristos i dolorosos com 
els feliços i emocionants. Practicant l’empatia, 

identificaven les emocions en els altres i prenien 
consciència de la pròpia capacitat d’ajudar l’altre a 
modificar les seves emocions amb el contacte, les 
paraules i els gestos. 

A través dels contes i els materials que ens va pro-
posar l’Anna de la mediateca, vam descobrir moltes 
formes d’expressar la tristesa i l’alegria; i així ens 
vam iniciar en la recerca d’informació en equip. Les 
companyes i companys de tercer també ens van aju-
dar contestant les nostres enquestes: Quan estàs 
trist, sempre plores?, Pots estar trist i no plorar? 
Plores si rius molt?, entre d’altres. L’estona que van 
passar plegats parlant del plor i l’alegria, va resul-
tar molt emocionant pels petits, que van trobar en 
els alumnes i mestres de tercer una font d’aprenen-
tatge i suport molt especial

Mestres de P5
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Importància de l’art a l’educació infantil
L’art permet expressar, plasmar emocions i represen-
tar coses de la realitat que ens envolta. Els més pe-
tits encara no poden verbalitzar de forma clara com se 
senten o què els passa, però a través dels seus dibui-
xos poden expressar els seus sentiments i emocions. A 
l’etapa d’educació infantil l’art és un canal de comuni-
cació que potenciem perquè té molts beneficis.

Quan dibuixem, modelem o pintem, treballem a partir 
i a través de la imaginació per expressar i representar 
allò que veiem o sentim. La plàstica i l’art fan possible 
adquirir un millor domini del traç a través d’activitats 
que motiven i interessen els infants. Conèixer diferents 
artistes introdueix els infants al món cultural a partir 

d’unes tècniques, colors i idees que ells utilitzaran per 
fer les seves pròpies “obres d’art”.

L’activitat de tallers, que fem un cop a la setmana, està 
centrada en l’estudi d’un artista; coneixem aspectes de 
la seva vida i algunes de les seves creacions. Durant els 
tres cursos coneixem tres artistes ben diferents, que 
fan que els nens i nenes desenvolupin la seva creati-
vitat i aprenguin diferents tècniques. Seleccionem les 
obres en funció dels continguts a treballar (temàtica, 
color, tècnica, forma...).

Amb els més petits descobrim l’obra de Joan Miró per-
què pintava amb les mans, els peus, amb escombres, 
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pinzells... i perquè jugava amb formes senzilles i colors bàsics. Ens serveix per introduir eines, aprendre els colors 
i les formes, i sobretot per fer volar la imaginació. A P4 l’obra de Kandinski ens permet treballar l’estampació i les 
figures geomètriques del cercle, el quadrat i el triangle. I a P5 intentem crear dibuixos més figuratius; observem les 
coses que ens envolten com feia Van Gogh i ho plasmem al paper. 

Tot i que partim de l’obra de diferents artistes, les creacions dels nens i nenes són originals i cadascuna amb 
el seu estil personal. Cada nen i nena és un petit  artista!

Marta Morris
Cap d’estudis d’educació infantil
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Learn & Play
Aquest curs hem implementat una nova activitat en el 
nostre projecte d’Anglès a educació infantil. “Learn & 
Play” té com a objectiu aprendre vocabulari, llenguat-
ge i estructures gramaticals mentre passem una bona 
estona.

Els topics són comuns a tot el parvulari i es treballen 
durant quatre setmanes fins que els alumnes tenen in-
terioritzats els aprenentatges. En encetar un nou topic 
realitzem un parell de jocs en gran grup per introduir 
el vocabulari. Els infants de seguida l’aprenen i estan 
actius, desperts i motivats. 

Després realitzem cinc tallers diferents pels quals els 
nens i nenes van passant distribuïts en petits grups de 
5. N’hem fet de tota mena: bingo, jocs de taula, me-
mory, modela amb plastilina, classifiquem objectes, 
endevinalles, storytelling i molts més. Durant l’activitat 
hi ha tres mestres a l’aula per ajudar els infants a gau-
dir dels jocs: l’auxiliar de conversa, la tutora del grup i 
l’especialista d’Anglès. 

Aquest curs hem après un munt de paraules i expressi-
ons noves amb els tòpics que hem treballat: numbers, 
colours, shapes, school, clothes, food, body & face. 
Com en qualsevol joc, hi ha dues regles molt senzilles 
per participar: la primera, com sempre, respectar-nos 
els uns als altres, i la segona, “Enjoy & Have Fun”!

Maria José Bellsolà i Núria Espuga
Especialistes d’Anglès a educació infantil
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L’escola a casa
“Vull felicitar especialment els nens i les nenes! 
Perquè s’han portat com autèntics campions; no han 
deixat de somriure i de viure les activitats amb les 
mateixes ganes de sempre.”

Recordo el dijous 12 de març com si fos ahir. Ja feia 
unes setmanes que sentíem parlar de la Covid-19, que 
les escoles hauríem de tancar, però no imaginàvem tot 
el que ens cauria al damunt. Com cada dijous, vam fer 
la reunió de mestres; però aquesta fou ben diferent; 
amb un nus a l’estómac els vaig dir que pensessin i 
programessin les activitats que farien amb els nens i 
nenes durant els propers 15 dies. Va ser una tarda de 
bojos. Els fem emportar això? Posem les bates a les 
motxilles? Fotocòpies? Quaderns? Semblava un final 
de trimestre, però amb nervis i una mica de por per 
la incertesa. Em vaig acomiadar de les famílies; fent 
broma ens desitjàvem bona Pasqua. 

L’endemà vaig tornar a l’escola; estava buida, silencio-
sa... Però no tenia res a veure amb la buidor dels espais 
durant les vacances d’estiu. I tot seguit, va començar 
l’estrès. Com ho fem? Enviem feines cada dia? Per cor-
reu electrònic? On són les adreces de les famílies? Què 
és això del meet? Puc veure a tothom a la vegada? Una 
site? Però on ho penjo? 

Hores i hores davant de l’ordinador, aprenent a marxes 
forçades a fer teletreball i a intentar fer la nostra feina 
des de la distància. Al llarg de les setmanes el nostre 
objectiu principal ha estat sempre fer costat als nens 
i nenes, i ajudar les famílies a portar la situació de la 
millor manera possible. Els aprenentatges han quedat 

en un segon lloc; el que més ens ha preocupat ha estat 
com els més petits estaven vivint aquesta situació de 
tancament a casa, l’estrès familiar i la por al que estava 
passant fora.

Hem après ràpidament, ens hem adaptat a les circums-
tàncies i hem mantingut el contacte setmanal amb els 
nostres nens i nenes perquè els trobem a faltar i per-
què ells són la raó de la nostra feina. I sigui de la mane-
ra que sigui tornarem amb força i afrontarem tot el que 
vingui per començar de nou amb la il·lusió de sempre. 

Vull felicitar especialment els nens i les nenes! Perquè 
s’han portat com autèntics campions; no han deixat 
de somriure i de viure les activitats amb les mateixes 
ganes de sempre. Amb cada trobada, missatge, foto i 
vídeo que ens han enviat, ens han donat encara més 
força per seguir endavant. També vull agrair a les famí-
lies la seva paciència, la confiança en la nostra tasca i 
l’ajuda en aquest nou procés d’aprenentatge telemàtic. 

I per últim vull agrair a l’equip de mestres la feina feta, 
la seva adaptabilitat i la flexibilitat que han demostrat al 
llarg d’aquestes setmanes. Han fet una feinada immen-
sa adaptant tot el que fem a l’escola, preparant vídeos, 
pensant activitats per fer a casa i estant al costat de tots 
els nens i nenes i de les seves famílies a totes hores.

Amb el desig de retrobar-me ben aviat amb tots vosal-
tres, rebeu una forta abraçada virtual!

Marta Morris
Cap d’estudis d’educació infantil

Confinament: com ho hem viscut les mestres?
Comença el confinament dels nostres alumnes i aque-
lla rutina dels dies de la setmana cantant la cançó de la 
Dàmaris Gelabert “cinc vaig a escola i dos a casa” deixa 
de tenir sentit. Els més petits de l’escola, amb només 
3 anys, ja són conscients dels neguits que hi ha al seu 
entorn; d’un dia per l’altre, tot ha canviat. L’Escola pro-
cura estar al costat de les famílies més que mai, tenir 
cura de les emocions que senten els més petits de la 
casa, oferir estratègies per gestionar-les i propostes 
d’activitats molt motivadores.

L’activitat per la qual els infants han mostrat més ale-

gria ha estat la videotrucada amb els companys i com-
panyes de classe. En petits grups es van connectant per 
ensenyar alguna joguina que és significativa per a ells, 
per recordar alguna anècdota divertida de l’escola, i així 
continuen mantenint el vincle tan fonamental en aquesta 
edat. Per als mestres, l’àmbit emocional és el més im-
portant. El nostre objectiu és saber com se senten els 
petits, posar nom a les emocions que experimenten i aju-
dar-los a endreçar tot aquest garbuix de sentiments que 
han aparegut de cop i volta i que no saben com gestionar. 

Els nostres infants han canviat totes les seves rutines i 
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han après a relacionar-se amb la tecnologia. Una vega-
da més ens han donat una gran lliçó amb la seva capa-
citat d’adaptar-se a les circumstàncies canviants.

Tutores de P3

Què és la professió de mestre sense el contacte directe 
amb els nens i nenes? Durant la primera setmana de 
confinament vam llençar reptes i propostes d’activitats, 
però necessitàvem trobar la manera de sentir-nos més 
a prop dels infants i les seves famílies. Per això vam 
començar a enviar vídeos per tal que ens poguessin 
veure, però resultava estrany no rebre el seu feedback 
constant i les seves aportacions espontànies i diverti-
des. Les videotrucades, en canvi, sí que ens han per-
mès recuperar una certa proximitat, ja que ens hem 

pogut explicar coses, expressar com ens sentim, veure 
les diferents reaccions dels companys/es i, fins i tot, fer 
activitats compartides.

Som molt conscients de l’esforç que han fet les famílies 
perquè aquest vincle continués actiu; fent equip amb 
elles hem pogut dur a terme les activitats proposades. 
Ens han enviat fotos i vídeos de les activitats, i ens han 
animat a seguir buscant propostes creatives i d’inte-
rès perquè els petits poguessin seguir aprenent des de 
casa. Mil gràcies, famílies!

Aquesta experiència ens ha fet créixer a tots i totes, 
però hem trobat molt a faltar els crits dels Esquirols, 
les celebracions d’aniversaris, els balls i les cançons, 
els debats espontanis de classe, les converses entre 
ells, observar-los mentre juguen concentrats, veu-
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re’ls brillar els ulls quan endevinen una lletra jugant al 
penjat, l’energia que transmeten al matí ben desperts 
explicant anècdotes, i un llarg etcètera que esperem 
retrobar ben aviat i que fa que ens morim de ganes de 
fer moltes abraçades i petons als nostres infants.

Xènia i Vanessa
Tutores de P4

El dijous 12 de març a les 15h vam saber que l’ende-
mà no tornaríem a l’escola i que els nostres alumnes 
s’havien d’emportar el material del segon trimestre per 
arribar a Setmana Santa. Corredisses pel passadís aga-
fant llibres, fent fotocopies… una bogeria. A la sortida els 
comiats ja no van ser com sempre; havíem de mantenir 
la distància i protegir-los, i això ens va encongir el cor.

Les mestres ens hem adaptat a aquesta nova realitat, 
tan diferent de la nostra basada en el contacte, els ges-

tos, les mirades de complicitat, la seguretat de la veu 
i la presència; i en l’estímul de veure els ulls dels in-
fants il·luminats quan fan un descobriment o superen 
un repte. El nostre ha estat arribar a tots i totes perquè 
ens tinguin presents i se sentin acompanyats, i que tant 
els petits com les seves famílies sentin que estem al 
seu costat per continuar creixent plegats. 

A poc a poc hem agafat la dinàmica de trobar-nos 
per videoconferència, sense l’estranyesa i l’angoixa 
del principi, i ens hem pogut anar retrobant amb ale-
gria i gaudint a l’hora de fer activitats plegats. Aquest 
acompanyament a les famílies també ens ha donat la 
possibilitat d’ampliar els vincles, de compartir temps 
i espais educatius que només es donaven a les aules, i 
sobretot ens hem sentit recolzades i empoderades en 
la nostra tasca. Gràcies de tot cor a totes les famílies!

Tutores de P5
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Reflexions de les famílies. Com heu viscut el 
confinament?
Va arribar el coronavirus i, d’un dia per l’altre, ens vam 
trobar els cinc tancats a casa, tractant d’explicar als 
nens i explicar-nos a nosaltres mateixos el que estava 
passant. A poc a poc, vam anar deixant enrere el des-
concert i l’angoixa dels primers dies a força de crear 
una rutina que més o menys intentem mantenir. 

El confinament ha estat un parèntesi en una vida que 
crèiem normal, però que en realitat (ara ens n’estem 
adonant) vivíem a un ritme poc humà. El confinament, 
malgrat tots els seus inconvenients, ens ha donat 
l’oportunitat d’aturar-nos, mirar-nos i recuperar el 
temps perdut en la pressa quotidiana. Cada dia inten-
tem fer balanç, deixar enrere el que no ha anat bé i 
quedar-nos amb les coses bones. 

De fet, i malgrat els altibaixos que a totes les cases 
hi ha aquests dies, els nens han demostrat una gran 
capacitat d’adaptació i de creació que els ajuda a afron-
tar una situació nova per a tots. Si els ho preguntem, 
ens diuen que el confinament els agrada perquè estan 
amb els pares i que l’únic que canviarien és el fet de 
poder tornar a l’escola. L’enyoren, i tot i les tasques i 
les videotrucades que ens ajuden tant en aquesta ru-
tina, a ells els falten les persones, que són les que fan 
escola i que ha quedat demostrat que per a ells són 
una extensió de la família.

Família Solsona Anglès
Família enllaç Esquirols P4

Viure una situació com la que hem viscut no entrava 
dins del nostre pla en aquest primer any a l’Escola Pia. 
No ens l’imaginàvem pas així, però amb l’equip d’infan-
til hem tingut molta sort, ja que ens hem sentit recol-
zats en tot moment; sempre pendents de tot, oferint 
recursos, eines, propostes diferents cada dia... Ens fa 
por la tornada. Adaptació una altra vegada? Què li pas-
sarà pel cap al nen? Però estem segurs que entre tots 
ho aconseguirem. L’Escola té molt caliu humà, un trac-
te proper i personalitzat que ens ajudarà molt. Moltes 
gràcies a totes!

Marta Quintano 
Mare d’Aleix Sebastià
Papallones P3

Trobem a faltar tot el que teníem abans. Tots hem  
hagut de modificar la nostra vida; hem canviat la for-
ma de treballar, de comunicar-nos amb la família i els 
amics…  El confinament ha estat difícil per a tots. En 
el nostre cas, com a família nombrosa, hem intentat 
transformar aquestes dificultats en oportunitats per 
fomentar la unió familiar. Des de l’inici, l’acompanya-
ment de l’Escola ens ha ajudat molt a no sentir-nos 
sols, a afrontar els nous reptes que es plantegen i a 
adaptar-nos a les circumstàncies canviants. 

La Jana de 6 anys ens pregunta quan s’acabarà això, 
el Guillem de 8 anys li explica què hem de fer per es-
tar sans i no posar-nos malalts, mentre la Paula de 3 
anys (i nova alumna de l’escola a P3 el pròxim curs), 
sense entendre res, està encantada jugant amb ells 
tot el dia. Els petits ens ensenyen molt, aprenem d’ells 
cada dia. Tot i enyorar les seves rutines i desitjar tornar 
al seu dia a dia de sempre, saben trobar recursos per 
treure el millor d’aquesta situació. Quan ens diuen que 
els agrada molt estar junts, se’ns carreguen les piles 
per tirar endavant; i encara més quan escoltem que,  
malgrat això, volen tornar a l’escola!

Gràcies per tant esforç i per estar sempre presents. No 
podíem imaginar que la distància ens aproparia tant. 
Sempre junts, sempre endavant! Tot anirà bé!

Família Navarrete Llorens
Família enllaç Girafes P5
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Itinerari d’aprenentatge: Com ho puc fer 
per aixecar, jo sol/a, una capsa de 50 kg?
Ens reunim tots els alumnes de primer perquè rebem 
una carta.

La carta és de la secretària Carme i ens demana ajuda.

Plantegem la pregunta de l’itinerari: Com ho puc fer 
per aixecar, jo sol/a, una caixa de 50 kg?

Fem una excursió per l’escola i veiem les diferents mà-
quines que tenim: les de la infermera, les del gimnàs, 
les de la neteja, les de la cuina… I determinem si són 
manuals, si funcionen amb piles o bé amb electricitat.



Al racó “Eleva” aixequem boletes amb una politja.

Al racó “Equilibra” fem servir una balança.
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Al racó de “Crea” tenim peces i ens inventem dife-
rents màquines amb engranatges.

Al racó del “Tobogan” tenim una rampa i una corda, 
i portem el material de baix cap a dalt i a l’inrevés.

Hem aixecat un paquet de fulls amb una palanca 
i hem vist que ens ajuda a disminuir l’esforç. Hem 
treballar el punt de suport, la càrrega i la força.



Per finalitzar, creem una maqueta per grups.

54  Escola Pia Sarrià-Calassanç

Ludi
Donant continuïtat al treball de lectoescriptura del 
parvulari, a primer hem iniciat el programa de Ludi. 
Aquest s’organitza en diferents projectes, tant en ca-
talà com en castellà, que afavoreixen el desenvolu-
pament de les intel·ligències múltiples i faciliten el 
procés d’aprenentatge.

L’objectiu és que els alumnes desenvolupin les habili-
tats bàsiques en l’ús de la llengua oral i escrita, l’eficà-
cia lectora, i el gust per la lectura i la cultura literària. 
Proposen activitats contextualitzades, motivadores i 
estimulants que permeten als infants aprendre de ma-
nera significativa. Els membres de la colla dels Ludi 

són els encarregats de guiar-los a través dels projectes 
i d’introduir els tòpics generatius que es treballen al 
llarg del curs.

Una de les bases fonamentals de la metodologia de 
Ludi Primària és l’aprenentatge cooperatiu. Per fo-
mentar aquest aprenentatge no n’hi ha prou a dema-
nar que es faci un treball i esperar a veure què passa, 
sense normes ni organització prèvies; cal marcar pau-
tes que ajudin els alumnes a organitzar-se, marcar-se 
objectius, controlar els temps, exercir rols i crear inter-
dependències positives entre els integrants de l’equip. 
Només es poden assolir els objectius grupals si cada 

Amb el dinamòmetre mesurem la força que fem 
quan aixequem un pes.

Mestres de primer



NOTÍCIES DE LES ETAPES
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

55  Escola Pia Sarrià-Calassanç

Quin curs, el meu “primer” Primer
Primer de primària és un curs molt esperat i molt es-
pecial per a tothom: alumnes, mestres i famílies. Es 
respira una barreja d’alegria, prudència, expectació i 
il·lusió per iniciar una nova etapa, retrobar-se amb els 
amics i conèixer-ne de nous. Nova mestra, noves ru-
tines, nous espais... i posar a prova el “ja soc gran”.

Com a mestra també és un curs molt especial; veig 
la il·lusió dels alumnes, les ganes de créixer, la in-
nocència que encara tenen quan expliques un conte, 
l’emoció que viuen davant de les novetats o quan els 
fas confiança i els deixes fer... Amb el pas dels dies es 
van convertint en un equip, fan pinya i gaudeixen de les 
celebracions conjuntes. 

L’objectiu és fer que els alumnes se sentin com a casa, 

vetllar pel seu benestar per sobre de tot i que se sentin 
feliços, segurs, que siguin ells mateixos, sense por a 
expressar-se i a comunicar-se, per acabar esdevenint 
bons crítics. En definitiva, fer-los sentir bé, tranquils i 
estimats.

La satisfacció de seguir l’evolució dels nens i nenes és 
molt gratificant: veure aquella expressió d’ulls quan han 
entès un concepte o quan el “truc” que els proposes 
funciona; l’”eureka” (el descobriment); la capacitat que 
tenen per captar-ho tot i la curiositat per tot; les for-
mulacions d’hipòtesis i les reflexions compartides; en 
definitiva, la implicació i participació en tot allò que els 
interessa i posem al seu abast, les ganes de fer i sentir.

Aquest primer ha estat inesperadament diferent. Ningú  

membre aconsegueix assolir-ne els propis. Per aquest 
motiu és necessari organitzar prèviament els rols i les 
tasques de cadascú.

Paral·lelament, cada projecte proposa unes activitats a 
realitzar a través dels centres d’aprenentatge. Aquests 
s’organitzen a través de diferents espais o racons per 
treballar en petit grup els conceptes de manera més 
lúdica i manipulativa.

Aquest projecte tindrà continuïtat el curs vinent, a se-
gon de primària.

Cristina Hernández i Lali Riera
Mestres de primària
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estava preparat pel que ens ha vingut, però ho hem 
aconseguit. Cal lloar la capacitat d’adaptació dels nens 
i nenes de 1r, la bona actitud davant de la situació, la 
resiliència que han demostrat dia a dia, i la bona pre-
disposició i participació davant les videoconferències. 
Hem tingut notícies del “Ratoncito Pérez” (també confi-
nat) i del naixement d’una germaneta (hem vist un nadó 
d’un dia), hem celebrat els aniversaris tot cantant... En 
definitiva, vivències també molt enriquidores.

També cal destacar l’esforç de mares i pares que han 

hagut de conciliar les seves feines amb l’acompanya-
ment en l’aprenentatge dels seus fills i filles. Més que 
mai, hem sentit que escola i família fem un gran equip. 
Moltes gràcies per compartir tants vídeos i missatges 
entranyables i per deixar-nos entrar a casa vostra. 

Tots vosaltres, nens i nenes, pares i mares, rebeu una 
forta abraçada. Junts ho hem aconseguit!

Laura Campo Gómez
Mestra de primària

Itinerari d’aprenentatge: Ens pot servir un 
gerro de plastilina per posar-hi flors?
Aquesta és la pregunta amb la qual hem iniciat el nou 
itinerari d’enguany. Amb aquest, ja són quatre els itine-
raris d’aprenentatge implementats a segon de primà-
ria i, en aquest cas, l’objectiu és estudiar els materials.

A la primera fase de l’itinerari o fase d’exploració de 
coneixements, demanem als nostres alumnes que 
responguin la pregunta que dona títol a l’IA. Ells es-
criuen la seva opinió a la vegada que argumenten 

la seva resposta. D’aquesta manera, podem veu-
re quins coneixements previs tenen sobre el tema. 
També els proposem fer un gerro amb plastilina per 
poder, a partir de tot el que investiguem i aprenem, 
experimentar i respondre al repte inicial.

A continuació, a la fase de construcció del coneixe-
ment, els presentem una sèrie d’objectes quotidians 
i els preguntem amb què creuen que estan fets. En 
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aquesta activitat, el treball cooperatiu els permet 
descobrir que els objectes estan fets de materials i 
que n’hi ha de diferents tipus.

L’objectiu següent és adonar-se que els materials 
tenen diferents propietats. Dediquem unes quantes 
sessions a utilitzar els sentits. El primer dia desco-
brim que mirant un objecte podem dir quin color i 
quina forma té el material amb el qual està fet. Tam-
bé podem dir si deixa o no deixa passar la llum. El 
segon dia aprenem que tocant els materials podem 
parlar de la seva textura, la temperatura, la duresa, 
etc. El mateix anem fent amb la resta de sentits per 
aprendre les diferents propietats dels materials.

El darrer objectiu d’aquest itinerari és prendre cons-
ciència que els materials tenen diferents orígens. Els 
alumnes han de ser capaços de crear connexions; uti-
litzar el que han après a l’itinerari de les plantes i deduir 
que els materials poden tenir origen natural i artificial.

Les activitats d’aplicació i transferència de coneixe-
ment les hem hagut d’adaptar per poder-les fer des 
de casa i a través de les videoconferències. Tot i no 
haver-les pogut fer de forma cooperativa ni presen-
cial, estem molt satisfets amb els resultats. Aquest 
nou itinerari ha estat ben acollit i valorat pels alum-
nes. I ara toca preparar el següent repte!

Mestres de 2n de primària

Sortida al Cosmocaixa, Taller Creactivity
Al primer trimestre els alumnes de 2n de primària van 
fer una sortida al Cosmocaixa. Hi van realitzar el Taller 
Creactivity, que té com a objectiu incentivar la creativi-
tat i la innovació a través de la manipulació i el muntat-
ge amb objectes i materials diversos. Tots els alumnes 
van poder crear, construir, experimentar i innovar. Van 
fer circuits, van construir robots, van fer jocs d’ombres 
i pel·lícules; tot a partir de l’observació, la manipulació 
i l’exploració amb tota mena de materials i fenòmens. 

El taller es dividia en quatre espais:
  - Mecànica: van crear circuits amb tubs, rodes,  
   fustes i bales.
  - Vent: van investigar quins elements i materials  
   estan preparats per “volar” gràcies a un  
   potent ventilador.
  - Electricitat: van construir robots senzills.
  - Llum: van fer jocs d’ombres.
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APS: investiguem amb la plastilina
L’objectiu de les Activitats d’Aprenentatge i Servei és 
crear petits vincles educatius i emocionals entre els 
alumnes del centre. Durant el segon trimestre els alum-
nes de cicles formatius van impartir un taller de creati-
vitat i modelatge als alumnes de segon de primària. 

L’activitat va consistir en crear diferents objectes i/o 
animals, a partir d’un dibuix, utilitzant i manipulant 

La sessió constava de tres parts:
  - Benvinguda, instrucció i presentació dels  
   espais.
  - Pràctica lliure per tota la sala, i posterior  
   recollida.
  - Conclusions finals tot fent una rotllana. 

Tots i totes s’ho van passar molt bé, van gaudir d’un 
matí ple d’imaginació, i amb la promesa de molts 
d’ells que tornarien amb els seus familiars.

Tutors/es de segon de primària

plastilina. En petits grups guiats pels alumnes de ci-
cles, van aprendre d’una manera diferent a l’habitu-
al. Tots els nens i nenes de segon van gaudir molt de 
l’experiència, però sobretot de l’atenció i la dedicació 
que van rebre per part dels alumnes més grans. 

Moltes gràcies a tots els alumnes de cicles forma-
tius per la iniciativa!
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Itinerari d’aprenentatge: Ens movem, per què?
Ens movem, per què? A partir d’aquesta pregunta ver-
tebradora en van sorgir d’altres: Què passaria si no tin-
guéssim esquelet? L’esquelet és igual al llarg de tota 
la vida? Com ho fan els ossos per saber que s’han de 
moure? La recerca ens va portar a classificar els és-
sers vius segons si tenen esquelet o no (vertebrats / in-
vertebrats); i a conèixer els noms dels ossos, músculs, 
articulacions... i tots els elements que participen en el 
moviment del cos. Per iniciar l’itinerari vam visitar la 
granja Can Sala, on els alumnes van veure diferents 
éssers vius, van muntar a cavall, etc. Aquests són els 
comentaris d’alguns alumnes sobre aquest itinerari:

  “Un dia vam anar d’excursió a una granja d’animals.  
  Vam donar de menjar a les cabres però el que més  
  em va agradar va ser pujar al poni.”

  “Després, a l’escola, ens van preguntar per què  
  el poni s’aguantava dret quan pujàvem damunt d’ell.  
  A partir d’aquí vam estudiar els ossos. Vaig  
  aprendre molt i vaig descobrir coses noves.”

  “Em va agradar molt anar a la granja perquè vam  
  fer moltes activitats i vam alimentar els animals.”

  “Vaig gaudir molt en aquesta sortida, va ser molt  
  interessant tot el que ens van explicar i després  
  vam començar un itinerari on vam aprendre moltes  
  coses.”

  “Vam fer un joc molt xulo. La professora va penjar  
  diferents rètols (mamífers, aus, rèptils i amfibis)  
  per la classe; els alumnes vam agafar les fotos que  
  havíem portat i les vam col·locar al lloc corresponent.”

Mestres i alumnes de 3r de primària
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Estrenem espais a Cicle Mitjà
Aquest curs hem estrenat nous espais que afavoreixen 
el creixement personal i acadèmic dels nostres alum-
nes. El nostre projecte proposa una nova manera de 
treballar a l’aula que afavoreix el treball competencial, 
interdisciplinari i globalitzat, i que garanteix l’atenció a 
la diversitat. Es tracta de posar l’organització de l’aula, 
els espais, els horaris, l’agrupació de l’alumnat, etc., al  
servei de la pedagogia.

La metodologia que s’utilitza en aquests espais ha de 
permetre aprenentatges útils, pràctics i contextualit-
zats per tal d’assegurar l’assoliment de les competèn-
cies bàsiques de l’alumne/a.

Algunes opinions dels alumnes:

  “Vam anar a l’àgora a fer una activitat de cohesió  
  de grup que es diu “La teranyina”. Va servir per  
  conèixer-nos millor.”

  “Ens vam estirar al terra i la mestra ens anava  
  dient nombres i els vam anar representant amb el  
  propi cos.”

  “A l’àgora ens ho passem molt bé perquè fem  
  treballs en equip molt xulos! Allà també fem fotos i  
  vídeos de les activitats que fem. A més, com que hi  
  ha molt espai, podem fer murals.”

  “Quan vam estrenar les aules noves em vaig sentir  
  molt a gust i vaig treballar molt bé. També em vaig  
  sentir molt gran perquè pujàvem de curs.”

  “Aquest curs hem estrenat espais i una classe super  
  xula. M’agrada molt el meu cole i tinc moltes ganes  
  de tornar i que tot sigui com abans.”

  “Els espais nous de l’escola són molt macos, grans  
  i plens de material per aprendre i jugar amb els  
  nostres companys.”

Mestres i alumnes de 3r de primària
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Compartim el                     amb les famílies!
Aquestes són les opinions d’alguns alumnes de tercer 
de primària sobre la Jornada SUMMEM del 5 de març:

  “Em va agradar molt ensenyar als pares el que  
  estem aprenent i com treballem el SUMMEM. Em  
  va agradar molt aprendre jugant amb les famílies  
  que van venir.”

  “Un moment bonic i divertit. Em va agradar  
  compartir el meu dia a dia amb la família.”

  “Em va agradar molt el fet de compartir experièn- 
  cies amb els pares i avis. Ens van ajudar a fer les  
  activitats.”

  “Va ser molt guai perquè els pares van poder fer  
  a classe el que nosaltres expliquem a casa del  
  SUMMEM.”

Compartim el Summem amb les famílies! 
 

Aquestes són les opinions d’alguns alumnes de tercer de primària sobre 
la Jornada Summem del 5 de març: 
 
“Em va agradar molt ensenyar als pares el que estem aprenent i com 
treballem el  Summem. Em va agradar molt aprendre jugant amb les famílies que van venir.”  
 
“Un moment bonic i divertit. Em va agradar compartir el meu dia a dia amb la família.” 

 
“Em va agradar molt el fet de compartir experiències amb els pares i avis. Ens van ajudar a 
fer les activitats.” 

 
“Va ser molt guai perquè els pares van poder fer a classe el que nosaltres expliquem a casa 
del Summem.” 

 
“Aquell dia vam treballar en equip amb les famílies i vam riure molt!” 

 
“M’ho vaig passar molt bé amb els pares i amb els avis. Vaig treballar molt a gust amb ells. 
Van veure com realment treballem el Summem.” 

 
“Quan vaig arribar a casa, vaig explicar lo guai que havia sigut estar amb les famílies a 
l’escola. Els meus pares em van dir que el proper any s’hi apunten!” 
 

Alumnes de 3r de primària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Aquell dia vam  
  treballar en equip  
  amb les famílies  
  i vam riure molt!”

  “M’ho vaig passar molt bé amb els pares i amb els  
  avis. Vaig treballar molt a gust amb ells. Van veure  
  com realment treballem el SUMMEM.”

  “Quan vaig arribar a casa, vaig explicar lo guai que  
  havia sigut estar amb les famílies a l’escola. Els  
  meus pares em van dir que el proper any s’hi apunten!” 

Alumnes de 3r de primària
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El paper de l’Educació Física dins del

En la nostra comunitat educativa s’està desenvolu-
pant un nou tipus d’aprenentatge més significatiu. 
Aquest aprenentatge (SUMMEM) es recolza en l’ex-
periència directa per part de l’alumne/a i en una for-
ma d’ensenyament molt més transversal. Hi caben 
totes les matèries que s’imparteixen a l’escola, tant 
les comunes com les diferents especialitats: Música, 
Llengües estrangeres, Plàstica, i també l’Educació 
Física. Un dels reptes d’aquest sistema d’aprenen-
tatge és incloure el màxim de matèries dins d’un 
mateix itinerari. D’aquesta manera definim el paper 
de la nostra matèria dins del SUMMEM.

Relacionem els objectius de cada itinerari amb les 
diferents matèries. Alguns dels objectius tenen una 

relació directa amb l’Educació Física, com ara la  
forma de treballar i presentar les diferents activi-
tats: en petits grups, amb jocs de cooperació, fent 
treball col·lectiu... La metodologia de les nostres 
activitats físiques té una relació directa amb la for-
ma de treballar dels grups dins de l’aula. SUMMEM 
és treball en equip, col·laboració, escoltar i ser es-
coltat, respectar les idees i opinions dels altres per 
molt diferents que siguin de les nostres, i tot això 
també ho trobem en la forma de fer de l’Educació 
Física. El proper repte és vincular els continguts de 
l’itinerari amb les activitats que desenvolupem en 
les sessions d’Educació Física. 

Josep Cabrelles Varona
Professor d’Educació Física a primària

Les activitats APS ens permeten transmetre i com-
partir aprenentatges entre els diferents cursos de 
l’escola, però no només es tracta d’aprendre coses 
noves sinó que també és molt important la relació 
que s’estableix entre els alumnes que compartim 
aquestes activitats. Ens permeten conèixer com-
panys/es nous amb els que després de l’activitat ens 
saludem quan ens trobem per l’escola. També és 
important la preparació d’aquestes activitats ja que 
s’han d’adaptar a cada nivell on es duen a terme.

Aquest any hem fet activitats APS amb cicles for-
matius: “Aprenem a anar amb longboard”, “Cons-
truim un instrument de música” i “Fem activitats de  
cohesió de grup pel dia de la PAU”.

Què ens ha semblat?

  “Mai havia muntat en un  longboard. Em vaig  
  divertir molt. M’hauria agradat estar-hi més estona.”
  “Va ser una activitat nova i divertida. Mai l’havíem  
  fet a l’escola. Els monitors sabien molt bé el que  
  havien de fer i ensenyar.”
  “Els longboards eren tan grans que hi cabíem  
  tres persones. Ens vam posar de moltes mane- 
  res a sobre del longboard!”
  “M’ho vaig passar molt bé! Els monitors eren  
  molt amables. M’agradaria tornar a repetir  
  aquesta experiència tan xula!”

  “Va ser una experiència increïble!”
  “El Dia de la Pau va ser  
  molt interessant col·la- 
  borar en les activitats  
  que ens van preparar els  
  alumnes de cicles i les  
  vam realitzar amb  
  alumnes de batxillerat.  
  Hem conegut nens  
  i nenes de l’escola amb  
  qui ens hem relacionat  
  molt bé.”
  “Els alumnes de cicles  
  ens van ensenyar a fer  
  un den-den. Ho van fer  
  molt bé! Eren molt  
  simpàtics i tenien molta  
  paciència.”
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Confinament: escola a casa
El passat mes de març vam haver d’aturar l’assis-
tència a l’escola a causa del coronavirus. A partir 
del tancament, l’escola ha hagut de replantejar-se i 
adaptar-se de dalt a baix. La pandèmia ha provocat 
que ens haguéssim de quedar tots tancats a casa 
esperant que millorés la situació per poder passar 
d’una fase a una altra. Els nens i les nenes han viscut 
aquest confinament de diferents maneres. Aquestes 
són algunes de les seves vivències:

  “Per mi ha estat una mica difícil adaptar-me a  
  aquesta situació de fer el “cole” a l’ordinador i  
  per videoconferències, però he fet un esforç i ho  
  he aconseguit. També vull donar les gràcies als  
  professors/es pels esforços  
  que han fet per aconseguir  
  tot el que han aconseguit  
  per nosaltres.   
  Gràcies!”

  “Quan tot era normal jo veia  
  a les meves amigues i xerrà- 
  vem, celebrava cumples,  
  anava a l’escola i, el més im 
  portant, podia veure i abraçar  
  a tota la meva família. Durant  
  el confinament es va acabar  
  tot.”

  “La vida d’abans era xula,  
  aprenia coses, feia amics i  
  m’agradava molt. I ara és  
  una mica avorrit, però jugo  
  amb la meva família, llegeixo  
  llibres, faig deures...”

  “Durant el confinament m’he  
  adonat que estar a casa és  
  un avorriment. L’escola és  
  més divertida perquè estàs  
  amb els amics.”

  “Durant el confinament veig  
  els meus amics per video 
  conferència i segueixo les  
  classes amb els profes- 
  sors, però tot és molt di- 
  ferent. M’agradaria anar a  
  la meva escola i fer les classes  
  com abans i jugar amb els  
  meus amics al pati.”
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Què és un itinerari d’aprenentatge?
Itinerari

És un camí, un procés que els alumnes han de re-
córrer tot realitzant un seguit de tasques, individu-
alment i en grup, de manera autònoma i cooperativa 
fins a elaborar un producte final.

El procés de treball permet visualitzar com els 
alumnes utilitzen els continguts per pensar, valorar 
i crear. Interactuen de manera global des de dife-
rents àrees/assignatures i treballen competències a 
través de l’Estil Metodològic. 

Entenem per competència la capacitat  d’aplicar els 
coneixements i les habilitats de manera transversal 
i interactiva, en contextos i situacions que reque-
reixen la intervenció de coneixements vinculats a 
diferents sabers, cosa que implica la comprensió, 
la reflexió i el discerniment, tenint en compte la di-
mensió social de la situació.

Aprenentatge

Mobilitzem habilitats i actituds per assolir i/o apro-
fundir uns coneixements propis, que impulsin 
l’alumnat a desenvolupar les pròpies capacitats per 
continuar aprenent; alhora que esdevenen també 
millors persones.

Els continguts d’aprenentatge, de diferents àrees/
matèries, serveixen per aprofundir en el treball de 
les actituds i habilitats.

Enguany, a 4t, hem treballat un itinerari d’aprenen-
tatge sobre el sistema nerviós i els sentits. Sempre 
partim d’una activitat de llançament que pot ser 
una pregunta, una situació problemàtica, un experi-
ment... Tot seguit anem introduint altres tasques 
per treballar els continguts i conceptes del tema. 
Per acabar l’itinerari elaborem un producte final; en 
aquesta ocasió n’hem fet dos: un tríptic titulat “Tenir 
cura dels sentits” que vam presentar als nens/es de 
primer, i el “Mural de l’amistat” que vam penjar al 
passadís de 4t.

Mestres de 4t de primària

Activitat per treballar la motricitat.

Activitat per treballar la motricitat. Recorregut per 
parelles; un té els ulls tapats i el company/a el guia 
amb la veu.
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Recorregut per parelles. Un té els ulls tapats i el company/a el guia amb la veu.

Activitat per treballar el sentit del tacte. Han de posar la mà dins els diferents forats i encertar quin  
material hi ha.
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Activitat per treballar els sentits del gust i l’olfacte.

Activitat per treballar el sentit de l’oïda. El Goalball és l’únic esport paralímpic creat específicament per a 
persones cegues i amb discapacitat visual. Hi participen dos equips de tres jugadors cadascun. Es basa prin-
cipalment en el sentit auditiu per detectar la trajectòria de la pilota en joc (que porta cascavells al seu interior) 
i requereix, a més, una gran capacitat espacial per saber estar situat en cada moment en el lloc més apropiat, 
amb l’objectiu d’interceptar o llançar la pilota.
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Les convivències de quart
Comença un nou curs amb nous companys i compa-
nyes, això és el que fa que 4t de primària sigui especial. 
Les convis ens han ajudat a conèixer-nos i a sentir-nos 
una classe, un grup, un equip! Vam passar tres dies i 
dues nits a la casa de colònies de Cal Gort, a la Pobla 
de Cérvoles, comarca de Les Garrigues. Qui ens havia 
de dir en aquell moment que seríem uns privilegiats al 
poder gaudir d’uns dies fent un munt d’activitats a l’aire 
lliure amb els companys i companyes! Aquí teniu un re-
cull de les sensacions viscudes durant les convivències:

  “El taller que em va agradar en segon lloc va ser  
  el de la ruta de l’alzinar, perquè vaig aprendre  
  coses noves de les plantes i dels animals.”
  “Em va agradar molt el taller d’apicultura. Ens van  
  explicar coses molt interessants sobre les abelles,  
  ens vam vestir amb uns uniformes per protegir-nos  
  de les picades, vam anar fins on eren les arnes i  
  vam utilitzar fum perquè les abelles es calmessin.  
  Va ser molt divertit.”
  “Primer pensava que el taller d’apicultura no  
  m’agradaria, però em va agradar molt. Vaig aprendre  
  moltes coses de les abelles, com ara que són  
  grogues i marrons, a diferència de les vespes que  
  són grogues i negres.”
  “Vam anar a la terrassa, allà van portar el raïm, el  
  vam aixafar i vam fer suc, estava boníssim!”
  “Per fer el taller de les ametlles garrapinyades vam  
  anar a un camp ple d’ametllers. Amb un pal vam fer  
  caure les ametlles, les vam recollir, les vam picar  

  amb pedres per treure’n la pell i després vam anar  
  a una cuina on les vam garrapinyar. Les vam ficar  
  en bosses i ens les vam endur a casa. Em vaig  
  divertir molt i, a més, estaven boníssimes!”
  “El joc dels llençols va ser el joc rotatiu que em va  
  agradar més perquè vam fer molts punts i m’ho  
  vaig passar molt bé.”
  “M’ho vaig passar molt bé, sobretot al joc de les  
  curses de sacs perquè m’agraden els jocs competi- 
  tius i perquè és un joc de grup.”
  “El joc de nit que més em va agradar va ser el de  
  les ombres xineses. Consistia en fer una obra de  
  teatre sense parlar, projectant les ombres en una  
  lona blanca, llavors els que miraven havien d’ende- 
  vinar quina obra era.”
  “En el concurs de la mòmia vam embolicar un  
  membre del grup amb paper higiènic.”
  “Em va agradar molt el joc de nit del futbolí humà.  
  Hi ha unes cintes i cada jugador s’hi agafa; hi ha  
  dues porteries i també posicions; i com al futbolí  
  normal, es tracta d’intentar marcar i que no et  
  marquin.”
  “A la disco vam ballar, cantar i fer el boig.”
  “Al acabar les convis em vaig sentir trist perquè  
  havien sigut les millors convis de la meva vida.”

Confiem i esperem que el curs vinent podrem tornar a 
anar de convis.

Alumnes i professors/es de 4t de primària
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Fira de Sant Josep de Calassanç
Cada 27 de novembre, la nostra escola celebra el dia 
del fundador de l’Escola Pia, Sant Josep de Calassanç. 
És una dia emocionant i diferent, i en comptes de fer 
les classes habituals, els  alumnes de cinquè i sisè 
organitzem una fira amb activitats per als més petits.

Els moments que vam passar preparant la Fira van 
ser màgics. Tots els nens i nenes dúiem materials 
de casa per muntar-ho tot. Quan ja portàvem tres 
dies treballant, la classe es va omplir de cartró, de-
coracions i recompenses per les activitats. Els jocs 
que vam crear eren tan grans que gairebé no hi ca-
bien dins de l’aula!

Quan va arribar la diada de Sant Josep de Calassanç, 

vam tenir una estona per esmorzar i per acabar de 
muntar el que havíem preparat. Els materials d’al-
gunes activitats, al transportar-los de l’aula fins al 
pati, es van espatllar una mica i els vam haver d’ar-
reglar allà mateix abans de començar. 

Alguns dels jocs que vam fer eren: encertar pilotes 
en forats, bitlles, buscar joguines amagades dins de 
caixes, un “toca, toca” per endevinar materials, pin-
tar la cara, diplomes… i tot preparat per nosaltres! 
La Fira de Sant Josep de Calassanç va ser un èxit. A 
més, és fantàstic veure com els més petits i petites 
de l’Escola són feliços jugant amb jocs que tu has 
preparat.
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Què opinen els alumnes de cinquè del  
treball cooperatiu i dels itineraris?
Els alumnes de cinquè valoren de forma molt positi-
va poder treballar mitjançant les estructures del tre-
ball cooperatiu i poder compartir experiències amb 
els companys i companyes del seu equip de treball. 

Són molt conscients que sovint costa arribar a 
acords, però quan aquests arriben, el treball és de 
més qualitat que si el fes un alumne/a sol. A més, els 
agrada molt i és una experiència molt gratificant po-
der ajudar o rebre ajuda dels companys/es del propi 
equip. A vegades, les explicacions entre companys/
es són més properes i amb un vocabulari menys for-
mal que el que acostuma a utilitzar el docent.  

Les estructures cooperatives que més agraden als 
alumnes de cinquè són l’1-2-4 i el foli giratori. L’ob-
jectiu de les dues estructures és crear coneixement 
mitjançant la participació de tots els components 
de l’equip de treball, utilitzant diferents pautes d’in-
tervenció. Els alumnes de cinquè no s’imaginen un 
aprenentatge sense cooperació i participació equi-
tativa dels membres de l’equip de treball.

  “L’itinerari que més m’ha agradat ha sigut «Per  
  què pintaven els homes prehistòrics?». M’ha  
  agradat molt saber com vivien, què van  
  descobrir, com s’organitzaven socialment, de  
  què vivien, on vivien, quines eines utilitzaven i en  
  què creien.”

  “M’han agradat molt els experiments que hem  
  fet en tots els itineraris.”
  “L’itinerari que m’ha agradat més ha estat «Per  
  què la mà necessita al cor?». He après molt  
  sobre els aparells i em va agradar l’experiment  
  per esbrinar el nostre grup sanguini.”
  “He après molt amb l’itinerari «Per què la mà  
  necessita al cor?»; per exemple, per on circula  
  la sang (artèries, venes), com funciona el nostre  
  cos (aparells), com el nostre cos obté energia,  
  etc.”
  “Ens agraden molt els itineraris perquè  
  treballem de forma cooperativa. El professor no  
  explica el tema de manera tradicional, som  
  nosaltres els que investiguem els continguts i  
  trobem les respostes.”

Vegeu un recull de fotos dels itineraris de 5è:

L’Escola a Casa
El divendres 13 de març va començar “L’ESCOLA A 
CASA”. Primer els professors ens enviaven un correu 
amb tots els deures del dia. Havíem d’estar pendents 
dels mails per saber quina feina havíem de fer, i un 
cop feta l’enviàvem també per correu electrònic. Ens 
van establir uns horaris per connectar-nos i consultar  
els dubtes. 

Després vam començar a utilitzar el Google Class- 
room i fèiem videoconferències per veure’ns amb els 
companys i resoldre els dubtes que anaven sorgint. 
Els mestres penjaven les tasques amb data, i nosal-
tres creàvem un document, vídeo o foto i ho penjàvem a  
cada tasca.

A casa, a l’hora de treballar, teníem moltes més dis-
traccions, ja fossin màquines (mòbils, tauletes, etc.) 
o jocs, i trobàvem a faltar sobretot l’hora del pati per 
jugar amb els nostres amics. Treballar d’aquesta 

manera implica ser disciplinat, fer-se l’horari un 
mateix i planificar-se el temps i la feina. Això ens ha 
fet créixer perquè hem après a organitzar-nos. Ha 
estat un repte per a nosaltres, però ens n’hem sortit 
prou bé amb el seguiment dels nostres professors.

Les classes virtuals estan bé, els professors, en 
comptes d’ensenyar-nos les coses a la pissarra, com-
parteixen la pantalla. A vegades hi ha algú a qui li fa-
lla la connexió o que no veu la presentació... però els 
professors ens ensenyen com fer-ho per arreglar-ho 
o després quedem amb ells 
per fer una classe amb menys 
gent i superar aquestes bar-
reres. Ens estem convertint 
en uns cracks en competèn-
cia digital!

Delegats/des de 5è de 
primària
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Itinerari d’aprenentatge: Què ho fa que tu 
siguis tu?

Opinions:

  “Abans de començar l’itinerari pensava que no  
  seria tan emocionant. Mai m’hauria imaginat que  
  aprendria i participaria tant.”
  “Ha estat una experiència que no canviaria  
  per res.”
  “L’itinerari ha sigut divertit, sobretot les parts  
  que es feien en grup, perquè compartíem les  
  opinions amb els companys i companyes del  
  grup SUMMEM.”
  “A tothom li ha agradat molt i ens ha ajudat a re 
  flexionar sobre coses que passen al dia a dia.”
  “Aquest itinerari m’ha ajudat a pensar i reflexionar  
  sobre moltes coses que abans no tenia en  
  compte, com la sexualitat; cadascú és com es i  
  com vol ser; i hem d’acceptar-nos tal com som.”

Reflexions:

  “Ens hem adonat que és normal ser diferent, que  
  hi ha molts tipus de famílies i que no s’ha de tenir  
  por d’expressar els sentiments, encara que els  
  altres pensin diferent.”
  “Està bé que tothom pugui ser el que vol i no hi ha  
  cap problema en ser diferent. M’ha servit per re 
  flexionar molt sobre aquest tema.”
  “He après a valorar més a les persones tal com  
  són, tinguin la família que tinguin, els agradi el  
  que els agradi, siguin del sexe que siguin, perquè  
  tots som diferents.”
  “Aquest itinerari m’ha aportat moltes coses  
  bones. He après quantes possibilitats hi ha en  
  cada persona. Cadascú ha de poder viure com  
  vulgui sense tenir por que li diguin res per  
  com és.”
  “Aquest IA li caldria a molta gent. Ningú hauria  
  de pensar, per exemple, que una dona pot fer  
  menys que un home.”

Els delegats de sisè hem demanat l’opinió als nostres 
companys/es de classe sobre l’itinerari d’aprenentat-
ge “Què ho fa que tu siguis tu”, i aquests han estat els 
resultats:

	

Ventas

Em
baràs

Genètica
Identitat	sexual

Fam
ília

Respecte	(Billy	Eliot)

Quina part t’ha agradat més?
16 respostes

Embaràs 

Genètica

Identitat sexual 

Família

Respecte (Billy Eliot)

43,8%

12,5%
12,5%

12,5%

18,8%
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Escola confinada
Mai havíem viscut una situació com aquesta. El tanca-
ment de les escoles per la crisi del coronavirus va tras-
lladar a la xarxa tota l’activitat educativa. Ens ha tocat 
adaptar els currículums a la nova realitat en línia, però 
la bretxa digital, les diferències socials i la sobrecàrrega 
de les famílies han dificultat aquesta “nova docència”.

El món educatiu fou un dels primers a posar pany i 
clau a la crisi del coronavirus. El dijous 12 de març 
l’executiu català anunciava la suspensió de classes a 
guarderies, col·legis, instituts, centres de formació 
professional i universitats. Des d’aleshores, la comu-
nitat educativa va iniciar una carrera contrarellotge 
per afrontar una realitat inèdita. Amb el curs avan-
çat, però amb més d’un terç de la docència pendent, 
les escoles vam haver d’adaptar de dalt a baix, de 
manera inesperada i improvisada, tota la planificació 
anterior. 

I què en farem dels infants si no poden anar a  
l’escola? No només no han pogut anar a l’escola sinó 
que els esplais, casals o ludoteques també han tan-
cat; no han pogut sortir al carrer ni anar al parc; no 
han pogut quedar amb els amics; i si els avis no vi-
uen a casa, tampoc s’ha pogut comptar amb ells per 
tenir-ne cura. Davant d’aquesta situació, van sorgir 
més preguntes: On i quan aprendran matemàtiques, 
llengua, ciències…? Què passarà amb la socialització 
entre iguals que també assumeix l’escola? I les famí-
lies us vau començar a preocupar molt seriosament 
per saber què hauríeu de fer amb les vostres criatu-
res durant un munt d’hores, dies i setmanes que no 
serien a l’escola. 

En aquells moments, a l’escola, el gran tema a re-
soldre era pedagògic; teníem un problema curricular 
amb dues dimensions diferents però relacionades. 
Quines tasques específicament escolars podien (o 
havien de fer) els infants a casa mentre durava el 
confinament? I què calia que fessin els mestres per 
nodrir, orientar, estimular, acompanyar, controlar… 
aquestes tasques? Vam ser molt conscients de la 
realitat que ens estava tocant viure: el sistema no 
estava preparat per fer-ho tot online i no es podia 
pretendre que sense les eines ni la formació adequa-
des tothom pogués seguir com si res.

A partir d’aquí va tocar posar fil a l’agulla perquè al 
començament tots plegats anàvem força atabalats; 
amb un volum de feina considerable; pendents de 
mòbils, tauletes i ordinadors; laborables i festius; 
matí, tarda i nit. La nostra feina va adoptar un voca-
bulari nou: classe virtual, temari competencial, eina 
digital, plataformes, zoom, meet, google drive, site… 
Però per moltes hores que hi dediquéssim, les eines 
digitals no tenien la mateixa efectivitat que les clas-
ses presencials. 

I tocava revisar la gestió de l’acompanyament emo-
cional. A mesura que anaven passant els dies, vam 
veure que era necessari introduir novetats en l’orien-
tació del seguiment emocional, establir unes rutines 
amb la concreció d’uns horaris. Tot i ser conscients 
que no era una situació normal, calia fer tot el pos-
sible perquè el dia a dia semblés el més normal 
possible. Vam planificar un sistema per garantir 
l’entrega de tasques de manera virtual mentre bus-
càvem l’equilibri entre no atabalar més del compte 
i programar videotrucades per tenir contacte visual, 
parlar, comunicar-nos, expressar-nos, compartir i 
ensenyar. 

Per altra banda, van arribar les informacions del De-
partament d’Educació que deixaven clar que després 
de Setmana Santa continuaríem treballant sense 
sortir de casa. En aquestes noves circumstàncies, i 
pel que fa a l’acció educativa, l’objectiu no era aca-
bar els programes, sinó promoure els aprenentatges 
adequats i factibles. I el nostre compromís ha estat, 
malgrat les distàncies i les dificultats, seguir acom-
panyant la tasca formativa de tot el nostre alumnat. 
També vam saber que la tercera avaluació havia de 
servir per ajudar a millorar les competències. Així, 
tot l’aprenentatge adquirit ha estat considerat un va-
lor afegit i cap element ha restat.

Amb totes aquestes informacions, calia fer canvis 
organitzatius importants després de Setmana Santa 
per garantir un bon tercer trimestre. Us vam fer arri-
bar unes orientacions clares amb l’objectiu d’adaptar 
el projecte educatiu a aquesta situació d’alarma. Vam 
considerar que la manera òptima d’ajudar a transitar 
per aquest període ple d’incerteses era establir unes 
rutines. I pel que fa a l’acompanyament emocional, 
vam considerar que els tutors, els professors, els 
psicòlegs... havíem d’incrementar el contacte amb 
els alumnes perquè ens sentissin propers i sabessin 
que, a més de la família, la seva escola també era 
allà i que podien comptar amb nosaltres. 

Instaurades aquestes rutines, hem anat avançant 
fins arribar al mes de juny. Som molt conscients que 
pares i mares no esteu preparats per ser docents, 
i que en algunes famílies ha estat molt difícil com-
paginar feina i seguiment dels fills/es. Però posats 
a ser positius, potser l’experiència de xoc d’aquests 
dies insòlits ens haurà fet madurar una mica més del 
previsible. Hem après, per la via pràctica, quelcom 
sobre els valors de l’austeritat i de la solidaritat; així 
com algunes coses que desconeixíem –o que no volí-
em conèixer– sobre la fragilitat de les persones i de 
la nostra societat. De fet, això darrer ho hem hagut 
d’aprendre a marxes forçades.

Ens haurem de preparar per a l’endemà. Haurem de 
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pensar com serà l’escola que haurem de construir 
quan hi tornem. Caldrà escoltar les experiències 
viscudes de l’alumnat i les seves famílies. Després 
del confinament, alguns infants portaran unes mot-
xilles força carregades. Hauran après potser d’una 
altra manera, s’hauran fet moltes més preguntes o 
hauran viscut aquests dies com un alliberament de 
l’escola. 

Tindrem molts nens/es amb moltes ganes de tornar 
a l’escola, a les rutines habituals, amb l’avantatge 
que tots hauran passat per la mateixa situació, no 
hi haurà estigmes. Tanmateix, s’haurà d’estar atent 
i, sobretot, tenir cura de les situacions complexes 
que hauran viscut alguns dels nostres alumnes. Si-

gui com sigui, les escoles no podrem fer veure que 
el Covid-19 no ha existit. Les mateixes fórmules, 
però, no són d’èxit per a tothom, i per aquest motiu 
haurem d’analitzar les necessitats de l’alumnat, les 
característiques del context, els recursos i eines dis-
ponibles, i el temps per anar dissenyant propostes 
realistes de cara al proper setembre. 

I ens ha tocat actuar d’aquesta manera per respon-
sabilitat i per donar resposta a tothom a temps. Per-
què tots sabem que educar i ensenyar és molt més 
que connectar-se a Internet.

Xavier Ocaña Lleixa
Cap d’estudis de primària

L’anglès de 1r, 2n i 3r durant el confinament
És impossible comparar el tercer trimestre d’en-
guany amb cap altre fet viscut a l’escola. Famílies, 
alumnes i mestres ens hem hagut de reinventar per 
dur a terme tres mesos de classes virtuals. En el cas 
dels més petits de l’escola i fins a tercer de primà-
ria, això ens semblava una quimera i, en canvi, val a 
dir que me’n sento molt orgullosa. La col·laboració 
constant dels nens i les famílies amb unes teachers 
amb moltes ganes de nous reptes, han fet possible 
aquest Challenge.

M’he trobat a la pantalla de l’ordinador coses in-
creïbles: patins en línia acabats d’arribar d’Ama-
zon (of course!), unes bambes super trendy, i més 
d’una mascota d’aquelles que hauria volgut ama-

nyagar per compartir la felicitat amb la petita que 
me la mostrava. Els pares i mares ens heu ajudat  
moltíssim i això ha fet que els nens i nenes de pri-
mer, segon i tercer de primària hagin après un munt 
de coses, amb l’anglès sempre present. 

L’aprenentatge ha estat global, doncs no només hem 
fet un màster en anglès, sinó que també l’hem fet en 
noves tecnologies i a nivell emocional. Trobar-nos 
cada setmana ha sigut una estona d’aire fresc i  
alegria. Gràcies per fer-ho possible.

Carme Gómez Corbella
Mestra d’Anglès de cicle inicial i mitjà de primària

Dos cursos enrere vam decidir canviar la metodologia 
d’ensenyament de la llengua anglesa al cicle superior 
(5è i 6è de primària) i, seguint la mateixa línia d’Artigal 
i Magic Stone, va arribar a les nostres mans un mate-
rial molt atractiu procedent del País Basc: EKI PRO-
JEKT. La nostra intenció era canviar l’ensenyament 
purament gramatical i de memorització d’estructures 
per una metodologia que permetés als nostres alum-
nes aprendre la llengua anglesa d’una forma vivencial. 

Hem aconseguit que adquireixin habilitats lingüís-
tiques que podran aplicar a totes les situacions de 
la vida, en termes de pensament i aprenentatge,  
comunicació, viure en societat, ser ells mateixos 
i tenir les eines per expressar en anglès les seves 
opinions i pensaments. Davant de situacions re-

als, els alumnes busquen els recursos necessaris 
per anar completant els tres projectes per curs de  
temàtiques diferents: el menjar, els contes, la soci-
etat i el medi ambient, la història de la xocolata, els 
animals i els fets de la història.

Tant individualment com en grup, seguint les tèc-
niques de treball cooperatiu, han d’intentar trobar 
solucions fent ús de la llengua anglesa, expressar 
de forma escrita i oral les seves opinions, produir i 
llegir textos, i avaluar el seu procés d’aprenentatge. 
D’aquesta manera, aprenen nou vocabulari i estruc-
tures, llegeixen textos i en produeixen, tant orals 
com escrits, d’una forma més intuïtiva i atractiva. 

Aquesta metodologia també ens ha permès treba-

Eki English i l’anglès al cicle superior
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- Bon dia, Ninges! Com esteu? Tanqueu tots els 
micros i quan us saludi personalment, l’obriu i ens 
dieu “bon dia”!
- Bon dia, Nahia. Com estàs?
- Bon dia, Ricard. Bé!
- Bon dia, Ivet! Quin és el teu color preferit?
- Bon dia, Ricard! El meu color preferit és el negre!
- Bon dia, Mateu! Quin és el número que t’agrada  
  més?
- Bon dia, Ricard! El meu número preferit és el 29
Una nova manera de començar una classe (una  
vídeo-classe) de Música. Seguim!

- Avui recordarem on “viuen” les notes. Mireu, us 
he compartit l’armari de les notes. Entre tots les  

Durant aquest tercer trimestre, malgrat les circums-
tàncies, els nens i nenes de primària han continuat ad-
quirint tècniques artístiques amb les quals han seguit 
aprenent a expressar, representar i comunicar diferents 
aspectes del seu món interior i de la realitat exterior. 

Ha estat una manera nova i challenging d’aproximar 
l’alumnat a les arts. Hem utilitzat diferents tècni-
ques d’expressió audiovisual, com la fotografia i el 
vídeo; i d’expressió artística, com el dibuix, la pintu-
ra i l’escultura. Ha sigut complicat seguir amb el te-
mari programat, ja que l’obstacle més gran ha estat 
la manca de materials a casa nostra. És per això que 
els nens i nenes han treballat majoritàriament amb 
materials reciclats i paper pels seus projectes d’Arts 
and Crafts. I sabeu què? S’han creat veritables obres 
d’art malgrat els pocs recursos que teníem a l’abast. 
Una vegada més, els nostres nens i nenes ens han 
demostrat els petits grans artistes que són! 

Música confinada. Ritmes i notes en sabatilles

Petits grans artistes darrera d’una pantalla
I què dir de les videotrobades? Hem dedicat les esto-
nes a jugar sobretot a jocs artístics, però també hem 
practicat la nostra tècnica d’origami o hem creat la 
nostra pròpia pasta de sal.

Només em queda dir: GRÀCIES nens, nenes i  
famílies per tot l’esforç, dedicació i per fer possible 
que aquest tercer trimestre hagi sigut especial i únic.

Yolanda Aguilera Delgado
Mestra d’Arts and Crafts de cicle mitjà i cicle superior

anirem posant al seu lloc. Us dic el nom d’una nota, i 
amb els dits (els ensenyeu a la càmera, eh!) em dieu 
a quin calaix va. D’acord?

llar molt amb les noves tecnologies, tant a l’aula 
com durant el període de teletreball a casa. Amb la 
pàgina www.ekigunea.eus, els alumnes tenen accés 
a la versió digital del llibre i a tot el material audiovi-
sual, per poder treballar tant a l’escola com a casa i 
desenvolupar les seves destreses digitals.

Durant el temps de teletreball vam haver de rein-
ventar-nos i trobar nous formats motivadors per als 
nostres alumnes que garantissin la qualitat en el 
seu procés d’aprenentatge. Plataformes de gamifi-
cació com KAHOOT, CEREBRITY, GENIAL.LY i altres, 

han sigut eines molt útils per seguir realitzant la 
nostra feina d’una forma divertida mitjançant esca-
pe rooms, jocs de preguntes i challenges. 

A més, els projectes EKI i la seva platafoma ens han 
permès seguir connectant amb els nostres alumnes 
d’una manera propera; ells han pogut realitzar els 
seus treballs tant en grup com individualment des 
de casa, i fins i tot fer participar les seves famílies. 

Jennifer Anton Varea
Professora d’Anglès a primària
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- I quan acabem, els picareu vosaltres, quan us digui el nom... 
 
I la "classe" va acabant: 
 

- Ara obrirem tots els micros i ens direm "adeu"! 
- Adeeeu, fins dijous vinent! 

 
Música confinada. Ritmes i notes en sabatilles. Intentant aconseguir una comunicació que per molta 
tecnologia de què disposem mai no és -ni serà- com la comunicació presencial en una aula. Més difícil 
encara és que ho sigui, en una disciplina on el so és el protagonista. El so i la comunicació són els pilars 
que haurien de fonamentar qualsevol educació musical.  
 
Un agraïment a totes les nenes i els nens, a les noies i els nois, i també, i molt especialment, a les seves 
famílies, perquè hem aconseguit mantenir viva l'essència d'aquesta comunicació. Cuideu-vos molt! 
Cuidem-nos molt! I tinguem totes i tots un bon estiu! 
 
Ricard Gimeno 
Professor de Música 
 
 
 
 
 

I d’aquesta manera, anem posant les notes, les can-
tem (sempre amb el micro tancat, és clar) i juguem 
amb les relacions entre els diferents sons. I també, 
és clar, les anem posant al pentagrama i recordem 
la seva col·locació en línies o espais.

- Molt bé! Recordeu molt bé on viuen les notes! 
Tant a l’armari com al pentagrama. Ara us canta-
ré quatre notes i després les repetiu vosaltres. No 
obriu el micro, que sinó no ens entendrem!

Mentre tot això va passant, sovint hi ha algú que es 
deixa el micròfon obert, o alguna connexió que falla. 
N’han après força -molt, diria- de connectar i des-
connectar el micròfon, la webcam, o tornar a entrar 
a la “sala” del Meet.

- I ara jugarem una estona amb els ritmes! Primer 
en picaré un i m’heu de dir (amb els dits, eh!) quin 
he picat. I després els picaré en un ordre i haureu 
d’escriure aquest ordre al xat. D’acord? Digueu que 
sí o que no amb el cap.

- I quan acabem, els picareu vosaltres, quan us di-
gui el nom...

I la “classe” va acabant:

- Ara obrirem tots els micros i ens direm “adeu”!
- Adeeeu, fins dijous vinent!

Música confinada. Ritmes i notes en sabatilles. In-
tentant aconseguir una comunicació que per molta 
tecnologia de què disposem mai no és -ni serà- com 
la comunicació presencial en una aula. Més difícil en-
cara és que ho sigui, en una disciplina on el so és el 
protagonista. El so i la comunicació són els pilars que 
haurien de fonamentar qualsevol educació musical. 

Un agraïment a totes les nenes i els nens, a les no-
ies i els nois, i també, i molt especialment, a les se-
ves famílies, perquè hem aconseguit mantenir viva 
l’essència d’aquesta comunicació. Cuideu-vos molt! 
Cuidem-nos molt! I tinguem totes i tots un bon estiu!

Ricard Gimeno Abad
Professor de Música a primària

Què aprenen els nens fent robòtica? Cal destinar una 
hora setmanal a seguir utilitzant els ordinadors com 
ja fan a casa? És com una hora d’esbarjo? Ho fan 
perquè està de moda? És possible que us hagueu fet 
alguna d’aquestes preguntes durant aquest primer 
curs de robòtica a l’escola. Potser no enteneu la seva 
utilitat o el seu objectiu. Potser el vostre fill/a ve tan 
content a casa que penseu que és un temps de lleure. 

Per respondre aquestes preguntes m’agradaria citar 
al professor de tecnologia Jordi Villar, amb qui coinci-
deixo al 100%: “És un aprenentatge pràctic que defuig 
les lliçons magistrals i que es fonamenta en l’assaig i 
error. I aquesta és la part més interessant, que s’equi-
voquin i raonin per girar la truita. Aprenen a apren-
dre, entren a l’aula, agafen el material i busquen per 
internet la informació. No hi ha instruccions del pro-
fessor, s’han de buscar la vida amb el valor afegit que 

La robòtica a l’escola
comparteixen la informació que troben en un treball 
col·laboratiu en què tots aprenem, jo també”.

La robòtica a l’escola té infinitat d’avantatges a nivell 
formatiu i acadèmic, però també a nivell personal i 
social; podem destacar el lideratge, el treball coope-
ratiu, la creativitat o la memòria, entre altres. Com a 
equip us volem fer cinc cèntims del que hem fet amb 
els nens i nenes aquest curs en el següent vídeo:
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SÍ, sempre SÍ
Aquest és el monosíl·lab que més he usat durant els 
últims 83 dies.

Pots ajudar-me, que no ho entenc? Sí. Amb aquestes 
paraules, a les aules, els adolescents em transmeten 
molta informació. Des de casa, sona diferent. Si veig 
la mirada, el somriure, la postura... sé què neces-
sita. Més explicació, més pràctica o bé més atenció 
per part meva. Amb un pantalla entremig no és fàcil 
captar l’essència. Sovint m’he d’imaginar què hi ha 
darrere del “no ho entenc” o del “pots ajudar-me?”. 
Primer diré sí. M’he d’imaginar la seva situació i, si 
la sé, adaptar-me i respondre segons la seva neces-
sitat, sigui acadèmica o personal. Amb un sí, hi sóc. 

Ells han viscut aquest confinament amb la idea que 
estem disponibles al 100%, i ha estat així. Sí. Sense 
horaris, sempre amb empatia i proximitat, i alhora 
amb rigor professional. I tot amb una pantalla on 
els silencis no se sap ben bé què volen dir. L’enginy 
i la predisposició apareixen, i el desenvolupament 
d’unes relacions personals diferents va sent, cada 
dia que passa, un fet més “normalitzat”.  

Els professors/es de l’ensenyament obligatori hem 
estat preparats, formats i hem actuat sempre de for-
ma presencial. Tot i que a l’Escola, des de fa anys, 
practiquem una pedagogia digitalitzada, on les TIC hi 
són ben presents, no vol dir que ens hagi estat fàcil 
adaptar, en només un cap de setmana llarg i intens 
com mai, les nostres programacions educatives al 
format online. Hem canviat la forma de fer el se-
guiment tutorial i les visites amb els pares i mares 
a través d’apps, la forma d’avaluar de maneres di-
verses i de valorar les competències transversals de 
manera virtual… I ho hem fet. Sí.  

I quasi tres mesos després podem dir que ho hem 
aconseguit. Sí. Al nostre favor teníem una bona pràc-
tica perquè parlar de Classroom ens era proper; i 
treballar amb apps o llibres digitals era habitual. En 
contra hem tingut que no dominàvem l’ensenyament 
a distància, el remot d’emergència. Sense pautes, 
sense un temps establert; els caps de setmana con-

finats, com que ets a casa, has d’estar disponible; i 
sí, ho hem fet. Hem respost mails el dissabte al matí, 
o hem corregit i escrit comentaris dels treballs en 
diumenge. Hem aclarit dubtes a les 8 del vespre i 
hem fet tutories quan ha calgut. Sense rellotge. Hem 
animat a aquells que es perden o als més vulnera-
bles i ho hem fet fora de l’horari lectiu, i hem enco-
ratjat a seguir endavant als que han demostrat una 
gran adaptabilitat. Pocs es poden imaginar el que ha 
estat el teletreball d’un professor/a. S’ha de viure. 

I a més, podria afegir que ho hem fet amb entusi-
asme, traient l’energia d’on fos per seguir endavant, 
tot amb una dosi controlada d’obsessió per fer-ho bé, 
molt bé. Per ser rigorosos i comprensius alhora, per-
què tots hem estat en la mateixa situació. Amb el que 
comporta la incertesa dels efectes de la pandèmia, 
sota la pressió de notícies tristes i aclaparadores, 
amb grans interrogants per una situació econòmica 
que esdevindrà i que pinta poc favorable, amb dife-
rents impactes emocionals… I que no hem estat edu-
cats per viure a través de pantalles totes les hores 
del dia. I que el nostre objectiu primordial ha estat 
fer un ensenyament de qualitat a distància. I ho hem 
fet perquè els alumnes aprenguin nous continguts, 
competències i habilitats. I també ho hem fet per les 
famílies, perquè se sentin acompanyades i sàpiguen 
que el procés escolar no s’atura. I sí, ho hem fet!

I ens hem exposat com mai. I hem demostrat que sí, 
que sí que estimar, ensenyar i educar és el nostre 
lema!  
 
Un fort aplaudiment per als educadors i educadores! 
Ara i sempre, sí! 

PS: Llegeixo al TERMCAT què vol dir en línia: “Dit del 
recurs que és controlat per un ordinador o per un 
sistema informàtic i amb el qual, mentre dura aques-
ta situació, es pot establir connexió operativa sense 
intervenció humana significativa.” Aquí no puc dir SÍ.

Marta Farrés
Tutora d’ESO

Quan el dia 13 de març a la tarda sortíem de l’esco-
la, no ens podíem ni imaginar tot el que vindria. Pels 
passadissos ens dèiem que l’aturada duraria una set-
maneta o fins després de Setmana Santa, a tot estirar. 
Però la setmaneta s’ha convertit en tot un trimestre 
durant el qual ens hem hagut de reinventar perquè 

L’escola online a 1r d’ESO
els nostres nois i noies hagin pogut seguir aprenent.
Vam haver de pensar i organitzar ràpidament les 
qüestions tècniques: les sites, els classrooms, les 
videoconferències, l’agenda d’Educamos, el google 
calendar… I el més important: revisar les progra-
macions, triar els continguts més significatius i ne-
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cessaris del tercer trimestre per a cada àrea i curs, 
ajustar els itineraris i les activitats d’aprenentatge, i 
pensar-ne de noves que ajudessin a entendre la nova 
realitat del confinament.

Amb els alumnes de 1r d’ESO, aquest tercer tri-
mestre a l’àrea de Ciències Socials, hem treballat 
sobretot la dimensió geogràfica; uns continguts que 
treballàvem a partir d’un itinerari d’aprenentatge i 
que hem adaptat a la nova situació. No podíem pas-
sar per alt la crisi del coronavirus ja que ens oferia 
la possibilitat de treballar la dimensió ciutadana, en 
concret la competència 11 d’aquesta dimensió: “For-
mar-se un criteri propi sobre problemes socials re-
llevants per desenvolupar un pensament crític”.

Vam pensar com crear una activitat que ens perme-
tés treballar aquesta competència i que ajudés els 
alumnes a conèixer millor el que estava passant. 
Vam partir de la seqüència didàctica que ens propo-
sava l’Escola Pia de Catalunya per plantejar noves 
activitats durant el confinament; una seqüència que 

L’ESCOLA ONLINE A 1r d’ESO 
 
Quan el dia 13 de març a la tarda sortíem de l’escola, no ens podíem ni imaginar tot el que 
vindria. Pels passadissos ens dèiem que l’aturada duraria una setmaneta o fins després de 
Setmana Santa, a tot estirar. Però la setmaneta s’ha convertit en tot un trimestre durant el 
qual ens hem hagut de reinventar perquè els nostres nois i noies hagin pogut seguir aprenent. 
 
Vam haver de pensar i organitzar ràpidament les qüestions tècniques: les sites, els 
classrooms, les videoconferències, l’agenda d’Educamos, el google calendar… I el més 
important: revisar les programacions, triar els continguts més significatius i necessaris del 
tercer trimestre per a cada àrea i curs, ajustar els itineraris i les activitats d’aprenentatge, i 
pensar-ne de noves que ajudessin a entendre la nova realitat del confinament. 
 
Amb els alumnes de 1r d’ESO, aquest tercer trimestre a l’àrea de Ciències Socials, hem 
treballat sobretot la dimensió geogràfica; uns continguts que treballàvem a partir d’un itinerari 
d’aprenentatge i que hem adaptat a la nova situació. No podíem passar per alt la crisi del 
coronavirus ja que ens oferia la possibilitat de treballar la dimensió ciutadana, en concret la 
competència 11 d’aquesta dimensió: “Formar-se un criteri propi sobre problemes socials 
rellevants per desenvolupar un pensament crític”. 
 
Vam pensar com crear una activitat que ens permetés treballar aquesta competència i que 
ajudés els alumnes a conèixer millor el que estava passant. Vam partir de la seqüència 
didàctica que ens proposava l’Escola Pia de Catalunya per plantejar noves activitats durant 
el confinament; una seqüència que unifica els aprenentatges sobre un tema per donar sentit 
a la feina que han de realitzar els alumnes. 
 
 

 
 

unifica els aprenentatges sobre un tema per donar 
sentit a la feina que han de realitzar els alumnes.
Vam adaptar els materials sobre el coronavirus que 
havia elaborat el diari escolar Junior Report i els 
vam penjar al classroom per treballar les diferents 
fases de la seqüència. En primer lloc, des de casa 
cada alumne/a triava tres dels articles proposats i 
responia unes preguntes. En segon lloc, durant les 
videoconferències setmanals, fèiem una posada en 
comú i resolíem els dubtes sobre els diferents ar-
ticles. I finalment, de forma individual o en parelles 
des de casa, es redactava un article per compartir a 
l’espai l’Escola a casa, a les xarxes i al diari Junior 
Report. Tothom va treballar amb moltes ganes. Aquí 
teniu una mostra d’alguns articles finals:

  El coronavirus és un virus molt infecciós i a les  
  notícies no expliquen cap altra cosa. Contínua- 
  ment parlen de com es transmet i de la quantitat  
  de persones infectades i mortes per culpa del  
  virus. Quan escolto aquestes terribles notícies  
  el cor se m’atura, sento que la gent que ha mort  
  no té cap culpa i em sap molt greu que hi hagi  
  famílies que perdin algun dels seus membres i  
  ni tan sols se’n puguin acomiadar. 

  Em reconforten els comentaris que sento al  
  meu voltant; saber que familiars i amics estan  
  bé, confinats a casa, però estan bé. Són petites  
  alegries del dia a dia. Tanmateix, també m’arriba  
  que alguns coneguts o amics llunyans han  
  perdut l’avi o l’àvia, i això m’entristeix, doncs  
  penso que en qualsevol moment els meus avis  
  també poden caure malalts per culpa del virus. 

  Em sorprèn que totes les persones del meu  
  entorn diguin que el virus no els fa por i assegurin  
  que no l’agafaran; però en el fons jo crec que  
  tothom té una certa por al virus perquè és nou  
  i encara no se n’ha descobert la cura. El millor  
  que podem fer per no agafar el virus és prendre  
  precaucions: rentar-nos les mans sovint, no  
  sortir molt al carrer i evitar el contacte amb  
  persones que tinguin febre i tos. La por en  
  una mesura controlada és bona perquè ens fa  
  ser prudents, però no ens hem de deixar  
  dominar per aquesta por perquè els científics  
  acabaran trobant la cura i ens en sortirem. 

  Helena Pons 
  Alumna de 1r d’ESO

  Quan ens informem sobre el coronavirus a  
  través d’una notícia ens podem sentir de moltes  
  maneres. Quan llegim o escoltem una notícia  
  bona, com ara que ha disminuït el nombre d’in- 
  fectats, ens sentim felices, agraïdes i satisfetes;  
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  ja que estem fent un gran esforç al quedar-nos  
  a casa i tenim uns sanitaris que treballen dia i  
  nit donant el 100% per ajudar aquells que han  
  tingut la mala sort de ser infectats. Però si es  
  tracta d’una notícia dolenta, com ara que es  
  trigarà a trobar la solució per aturar el Covid-19 i  
  per això haurem d’estar confinats durant més  
  temps, ens sentim preocupades i patim per  
  aquelles persones que ho estan passant mala- 
  ment i angoixades per haver d’estar tancades a  
  casa tant de temps.

  Hem de reconèixer que aquesta situació també  
  fa una mica de por; ens preocupa que algun dels  
  nostres familiars es pugui infectar o que aques- 
  ta situació s’allargui més perquè la situació no  
  millora. Per altra banda, tenim l’esperança que  
  ens en sortirem perquè frenar el contagi del  
  virus està a les nostres mans: sortint al carrer  
  amb les mesures adequades, tapant-nos la boca  
  amb el colze abans d’esternudar o rentant-nos  
  sovint les mans. 

  Júlia Muntada i Martina Matas 
  Alumnes de 1r d’ESO

  La pandèmia del Covid-19 està afectant a la  
  societat de moltes maneres, una d’elles és  
  l’augment d’atacs i insults dirigits cap a la  
  comunitat asiàtica. Aquests comportaments  
  xenòfobs ens fan adonar del tipus de gent que  
  ens envolta i del nivell de discriminació que en 
  cara perviu en la nostra societat. La pregunta és  
  per què ho fan. Hi ha moltes raons, una d’elles  
  pot ser la falta d’informació i la propagació de  
  notícies falses. Encara que hi ha gent que  
  aprofita qualsevol ocasió per mostrar el seu  

  rebuig cap a les persones d’una ètnia o cultura  
  diferent a la seva. Aquesta gent té un problema.

  Durant aquests dies s’està duent a terme una  
  iniciativa anomenada #NoSoyUnVirus, promo- 
  guda principalment per ciutadans d’origen xinès  
  o d’ascendència xinesa. El lema s’està fent  
  popular sobretot a Twitter. Aquesta pandèmia  
  és un problema global que ens afecta a tots  
  i totes, tant se val on hem nascut o la llengua  
  que parlem. Per sortir-nos-en, hem de treballar  
  plegats. Precisament en un moment com aquest,  
  quan hem d’estar més units que mai, l’última  
  cosa que es pot permetre és la discriminació de  
  persones innocents, ja que així l’únic que fem és  
  separar-nos.

  Eva Peschel 
  Alumna de 1r d’ESO

El professorat, l’alumnat i les famílies hem patit, hem 
treballat i hem après molt durant el confinament. El 
professorat ha fet un gran esforç, no només per buscar 
la millor manera d’impartir els continguts, sinó sobre-
tot en l’acompanyament dels alumnes. L’alumnat tam-
bé s’ha esforçat adaptant-se a la nova situació i a les 
noves maneres de fer, que no sempre hem encertat 
a la primera. Les seves aportacions ens han ajudat a 
millorar dia a dia les tasques i les noves rutines, i entre 
tots hem après a funcionar d’una nova manera.

Un fort aplaudiment per a tots i totes! 

Podeu consultar la seqüència de l’activitat clicant: 
Activitat coronavirus

Tere Prats
Cap d’estudis d’ESO

El passat mes de febrer els alumnes de 2n d’ESO vam 
viure unes convivències de somni a la Cerdanya, a 
l’estació d’esquí de La Masella. Durant aquells dies, 
companys i professors vam veure’ns de forma dife-
rent gràcies al fet de compartir experiències fora de 
les aules. Fou una oportunitat per conèixer-nos millor 
entre nosaltres i també per apropar-nos a companys 
i companyes de les altres classes i fer nous amics.  

A més de la convivència, un dels principals objectius 
era aprendre a esquiar amb l’ajuda de monitors espe-
cialitzats. Ens vam separar per nivells, cadascú amb el 
grup i monitor corresponent. Les classes d’esquí esta-
ven molt ben organitzades i es desenvolupaven durant 
tot el matí i també una estona per la tarda. Ens ense-
nyaven molta tècnica i la intercalaven amb jocs a l’ho-

Convivències a la Cerdanya
ra de baixar les pistes. El seguiment personalitzat que 
ens feien els monitors ens va ajudar molt a millorar. 
Algunes vegades també coincidíem dos o tres grups 
del mateix nivell per baixar pistes plegats i així ens 
trobàvem amb els altres companys i companyes. Les 
classes eren molt divertides però també esgotadores.
 
Encara que l’esquí no fos el teu fort, podies gaudir de 
moltes altres activitats organitzades pels monitors: jocs 
d’orientació, jocs de convivència, piscina, discoteca, 
jocs de nit, etc. Alguns han tornat a casa havent après 
a esquiar, d’altres havent millorat la tècnica, i tots hem 
tornat amb nous amics i mil històries per explicar.

Maria Teixidó
Alumna de 2n d’ESO
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Visita a Santes Creus

Programació a 3r d’ESO

T’apuntes a programar amb nosaltres?

Els alumnes de 2n d’ESO vam fer una visita cultural a Santes Creus per ampliar el coneixement sobre l’Edat 
Mitjana i sobre el funcionament dels monestirs, que és una part del temari de l’assignatura de Socials. Els guies 
ens van mostrar i explicar els diferents espais del recinte: el claustre, el menjador, el parlador, la sala capitular, 
els dormitoris, l’església o el cementiri, entre d’altres. Vam completar la visita guiada amb un audiovisual molt 
original que ens feia moure per diferents espais i se’ns explicava la vida quotidiana d’un monjo de l’època en la 
que es va construir aquest monestir cistercenc.

Ona Sans i Júlia Balañá
Alumnes de 2n d’ESO

Aquest curs, dins l’assignatura de Tecnologia de 3r d’ESO, hem treballat programació. Hem utilitzat el llenguatge 
de programació Python i l’aplicació Coded Arena, un videojoc on cadascú crea el seu personatge i cal superar 
diferents missions per completar els nivells, a la vegada que la dificultat augmenta. 

Els alumnes de l’optativa de LEGO League 1, tot i el confinament, hem après a programar els moviments d’un dron 
amb les aplicacions TELLO EDU i DroneBlocks. Les ordres són rebudes pel dron a través de Bluetooth; però abans 
d’enviar-les al dron real, utilitzem un simulador per assegurar-nos que el programa està ben fet. 

Adrià Belinchón i Pol Balanyà
Alumnes de 3r d’ESO

Durant tots aquests anys a l’Escola, he après moltes coses relacionades amb la programació. Un dels programes 
que més m’agrada és l’Scratch, que és un llenguatge especialment dissenyat perquè tothom pugui iniciar-se 
en aquest món. És un programa molt visual que permet fer de tot: històries interactives, jocs, animacions i, per 
descomptat, programar diverses coses; totes les creacions es poden difondre via web. És molt important apren-
dre a programar des de jove ja que aquesta destresa serà cada cop més útil per a la vida en un futur molt proper. 

Altres programes que hem après a utilitzar i que són molt similars a l’Scratch són el Lego Mindstorms Ev3 i 
el Drone Blocks. Funcionen pràcticament igual, amb blocs que vas encadenant per crear una sèrie d’ordres 
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que després, en el cas de Lego Mindstorms, el robot executarà, podent així completar diferents missions i  
circuits “en la vida real” i no en un programari. En el cas del Drone Blocks, serà un dron qui executi el progra-
ma, podent així completar diferents circuits a l’aire i tenir una experiència completament nova sobre el món 
dels drons.

També he après noves formes relacionades amb el món de la programació, com l’aplicació/programa Sketc-
hUp, que et permet dissenyar les teves pròpies figures en dues o tres dimensions, plànols, estructures relaci-
onades amb l’arquitectura i l’enginyeria, a més de poder dissenyar objectes per als jocs o pel·lícules.

Finalment hi ha l’opció de programar amb Arduino, que és una plataforma de maquinari i programari de codi 
obert. Són plaques de circuit imprès amb un microcontrolador que ens permeten programar i interactuar amb 
el món real connectant sensors, actuadors, plaques d’expansió, entre d’altres. Les possibilitats amb Arduino 
són infinites, ja que gràcies a l’opció de connectar diferents dispositius pots crear el que vulguis. Hi ha dues 
opcions de programació: la bàsica, que és igual que l’Scratch, per blocs de comandament; i la més complexa, 
que és l’entorn de programació (IDE) d’Arduino, en què s’utilitza un codi de programació basat amb C++.

Àlex Jaumà Nadal
Alumne de 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO vam visitar Girona amb una 
guia que ens va explicar les històries que s’amaguen 
al casc antic. Els seus carrerons ens van transportar 
segles enrere com si haguéssim agafat una màquina 
del temps. Les llegendes de gegants de tres caps i 
de bruixes convertides en pedra confereixen un am-
bient màgic a aquesta ciutat mil·lenària. En aquest 
viatge temporal ens vam anar acostant a l’època con-
temporània i al món del cinema; vam caminar pels 
racons de la ciutat on s’han rodat sèries i pel·lícules, 
com Joc de Trons. Quantes històries podrien expli-
car les gàrgoles que des de la catedral observen tot 
el que passa a Girona. Després vam poder recórrer 
la ciutat antiga sols de nou per tornar a gaudir dels 
espais que més ens havien cridat l’atenció, com ara 
les façanes de les cases del riu Onyar, pintades de 
diferents colors com si fos una aquarel·la. 

Aquesta excursió va ser una oportunitat per com-
partir experiències amb els companys i companyes. 
Passar temps plegats fora del recinte de l’escola ens 
convida a parlar de coses diferents i, d’aquesta ma-
nera, conèixer-nos millor. Tot i portar quatre anys 
amb els mateixos companys i companyes de clas-
se, ens vam adonar que sempre hi ha coses noves a 
descobrir de cada persona. Vam gaudir de la sortida 
al màxim ja que sabíem que aquesta era la nostra 
última excursió convivencial junts. Enguany acabem 
l’ESO i alguns de nosaltres l’any que ve ja no serem 
a l’Escola, però mai oblidarem tants bons moments 
viscuts plegats. 

Patricia Guasch i Alèxia Rifà 
Alumnes de 4t d’ESO

Sortida convivencial a Girona
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10 things to bear in mind if you ever go to 
Canada
 1. No tinguis vergonya de parlar; als canadencs els agrada que siguis extrovertit.
 2. Fes amics internacionals; coneixeràs més cultures i gent amb les mateixes sensacions que tu.
 3. Si tens algun problema, l’Escola sempre t’escolta i t’ajuda.
 4. Prova nous esports que abans ni t’havies plantejat; és una molt bona manera de conèixer gent nova.
 5. Els instituts tenen moltes assignatures; tria’n alguna que et permeti parlar amb la gent, com ara cuina 
  o teatre.
 6. Fes totes les excursions possibles amb  
  el programa d’internacionals; t’ajudaran a  
  conèixer més gent, a endinsar-te en el  
  món canadenc i a viure noves experiències.
 7. Si la ‘host-family’ vol fer alguna excursió,  
  apunta-t’hi. Col·labora-hi sempre, pensa  
  que conviuràs amb ells uns mesos i és  
  millor tenir una bona relació.
 8. Pensa més en el present, no tant en Barce- 
  lona. És una experiència que difícilment  
  repetiràs; gaudeix-ne cada instant!
 9. Escriu i fes fotos del que et vagi passant;  
  quan ja no estiguis al Canadà t’agradarà  
  reviure-ho.
 10. Recorda que no estàs sol/a. És normal que al estar tan lluny de casa et doni aquesta sensació; si et  
  passa, explica-ho a la teva ‘host-family’ i ells t’ajudaran a sentir-te com a casa.

Francesc Oñate
Professor d’Anglès

Intercanvi a París
Els alumnes de l’Aula Europea de Francès vam parti-
cipar en l’intercanvi amb l’escola Notre Dame de Sion 
de París. Vam sortir de l’aeroport del Prat el dissabte 
7 de març, i a l’ambient ja es notava la presència de la 
COVID-19, ja que el desinfectant de mans era comú 
entre tots nosaltres. Un cop arribats a la capital fran-
cesa cadascú va marxar amb la seva família correspo-
nent, amb la que vam passar el cap de setmana. 

Dilluns vam conèixer l’escola i vam visitar Montmar-
tre, el Sagrat Cor i vam fer una passejada pel riu Seine. 
Dimarts vam fer una visita guiada al Petit Palais i a la 
tarda vam pujar a la Tour Eiffel. Dimecres vam passar 
tot el dia a Versailles, vam esmorzar i dinar als seus 
famosos jardins, i entremig vam visitar aquest espec-
tacular palau. Dijous vam anar a l’Òpera Garnier, vam 
treure el cap per les Galeries Lafayette i vam visitar el 
Louvre seguint les obres que teníem indicades; cada 
obra era explicada per un dels alumnes. Divendres, al 
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ser l’últim dia d’escola, no teníem cap visita progra-
mada; vam anar al Jardí de Luxembourg, que quedava 
just darrere de l’escola, i vam veure el Pantheon.

Al moment del comiat no van faltar els plors. Tot i que 
vam haver d’avançar la tornada a causa de la pandè-

Tot i que vam haver de tornar més aviat a causa de 
la pandèmia, l’intercanvi a Munich no ens va decep-
cionar. Vam tenir temps de fer moltes coses: visitar 
el centre, fer un pícnic a l’Englischer Garten, veure 
l’impressionant Viktualienmarkt i també el famós re-
llotge musical de la Marienplatz. Però el més especi-
al d’aquest viatge ha estat l’experiència de viure uns 
dies en alemany i immersos en la seva cultura. 

Carlota Clariana
Alumna de 4t d’ESO

A l’escola ens van preparar una dinàmica per conèi-
xer-nos i després vam visitar les instal·lacions per 
parelles. Em vaig trobar amb una família d’acollida 
molt oberta i amb moltes ganes de fer que m’ho pas-
sés genial; i així va ser. Entre les diverses activitats 
que em van preparar, vam anar a Therme Erding, 
unes piscines molt famoses del sud d’Alemanya. Tots 
vam tornar amb ganes de més. 

Dani Gargallo
Alumne de 4t d’ESO

Intercanvi a Munich

mia, ha estat una experiència inoblidable en molts 
sentits. Mai oblidarem París i els nostres nous amics 
i amigues.

Alejandro Andrés
Alumne de 4t d’ESO
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Nova avaluació a l’ESO

Tenim convidats!
Els últims dies d’octubre i durant tot el mes de novem-
bre vam tenir dos convidats a l’escola, l’Èric i la Natàlia, 
en el marc d’un intercanvi amb l’organització AIESEC. 
Són graduats universitaris i voluntaris internacionals 
que van treballar els Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni amb els nostres alumnes de 4t d’ESO i 
batxillerat. Les classes i la relació amb els alumnes ha 
estat, en la mesura del possible, en llengua anglesa. 
Concretament, hem fet projectes relacionats amb la 
pobresa i la igualtat de gènere. Els alumnes, a través 
d’aquests programes de desenvolupament sostenible, 
perceben una “visió més global” de la realitat.
 
Què és l’AIESEC?
L’AIESEC és una associació internacional sense ànim 
de lucre que té com a fi principal fomentar i promoure 
l’entesa internacional i la cooperació entre les nacions, 
a través de les seves comunitats d’estudiants i volunta-
ris, perquè es vegin proveïdes d’experiència pràctica i 

major possibilitat d’inserció en la societat. Es tracta de 
l’organització de joves més gran de tot el món. Fundada 
el 1948, amb l’objectiu d’arribar a la pau i desenvolupar 
el potencial humà, treballen per enfortir el lideratge de 
la joventut mitjançant programes de voluntariat inter-
nacional. 
 
Què són els ODS?
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
van ser aprovats, després d’una gran consulta global, 
a la cimera de les Nacions Unides que va tenir lloc el 
25 de setembre del 2015. Són els 17 objectius en què 
tots els països sense excepció es veuen immersos per 
erradicar la pobresa, assegurar la prosperitat i preser-
var el planeta. A través d’aquests objectius es proposa 
abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra 
la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, 
la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. 
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De tots els enquestats només un 28,2% viu sol/a.  
Durant l’última etapa de la vida és habitual enviudar. 
Si féssim aquesta mateixa pregunta a persones d’entre 
45 i 55 anys, probablement sortiria un percentatge molt 
més baix de persones que viuen soles.

La gran majoria dels enquestats, un 59%, creu que la 
paraula solitud es pot relacionar amb la gent gran. Se-
gurament molts d’ells experimenten aquesta sensació 
més o menys sovint.

Sobre quines coses ajuden a combatre la soledat, la 
gran majoria ha respost que el contacte amb la famí-
lia, les visites dels amics/amigues i sortir de casa a fer 
activitats. En canvi, veure la televisió és l’opció menys 
triada per combatre la solitud.

La soledat de la gent gran
Projecte de Recerca-Servei Comunitari

Un dels grups de Projecte de Recerca de 4t d’ESO ha 
treballat sobre la soledat de la gent gran. Per apro-
fundir sobre el tema van realitzar una enquesta a 39 
avis i àvies dels seus companys i companyes d’ESO i 
batxillerat. A continuació us presentem els resultats:

La majoria de persones grans que han respost el for-
mulari a través dels seus néts són dones, amb un 
56,4% (22), i només el 43,6% (17) han estat homes; 
segurament perquè l’esperança de vida de la dona és 
més llarga que la de l’home.

La majoria dels enquestats tenen entre 76 i 80 anys. Per 
altra banda, i com era d’esperar, només un 12,8% de les 
persones que han respost tenen més de 90 anys. Quasi 
la meitat dels participants tenen entre 65 i 75 anys (41%).

Quina franja d’edat tens?

De 71 a 75 anys

20,5%
De 76 a 80 anys

30,8%

Més de 90 anys

12,8%
De 85 a 90 anys

15,4%

De 65 a 70 anys

20,5%

8 (20,5%)

8 (20,5%)

6 (15,4%)

12 (30,8%)

5 (12,8%)

	

Ventas

dona homedona home

Ets home o dona?

17 (43,6%)

22 (56,4%)

No Sí

Creus que la paraula soledat es pot relacionar amb 
la gent gran?

	

Ventas
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16 (41,0%)
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Quines coses t’ajuden més a combatre la soledat?
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parlar per telèfon

veure la tele

altres
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Vius sol/a?
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Viure el COVID-19
En el marc del Projecte de Recerca de 4t d’ESO, hem 
enviat un formulari als alumnes de secundària i  
batxillerat de l’escola per avaluar el seu grau de 
coneixement sobre el coronavirus. N’hem pogut  
extreure que la majoria d’alumnes estan interessats 
pel tema, estan al corrent de la situació, busquen 
informació al respecte i respecten les normes esta-
blertes. No ens esperàvem que estiguessin tan in-
formats sobre la naturalesa d’aquesta crisi sanitària. 

Durant el confinament hem canviat els hàbits i,  
sobretot, hem tingut més temps per estar amb la  
família. Als alumnes, en general, no els ha agradat 
el confinament i prefereixen fer classe de forma  
presencial, però alhora han aprofitat aquest període 
per aprendre a fer coses noves a casa, per gaudir 
d’estar amb la família o per veure pel·lícules o sèries 
que tenien pendents.

T’agrada estar confinat/da a casa?
104 respostes

Estàs aprenent a cuinar o a fer activitats que abans 
no feies?
104 respostes

T’has acabat moltes pel·lícules i sèries durant  
aquesta quarantena?
103 respostes

Què prefereixes, anar a l’escola a fer classes o fer-les 
des de casa?
103 respostes
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El racó de lectura

Valors en el temps lliure

Els grups de 4t d’ESO que havien de portar a terme el 
Servei Comunitari Recicla Cultura, van veure com el 
seu gran dia, la diada de Sant Jordi, s’esvaïa. Però ells 
no s’han rendit i han creat el Racó de Lectura per se-
guir treballant en el seu projecte de compromís social 
amb aquelles persones més vulnerables que no han 
tingut l’oportunitat d’aprendre a llegir ni escriure. 

El Racó de Lectura és un blog que vol fomentar els 
hàbits de lectura però sobretot treballar en la inclusió 
social de totes aquelles persones nouvingudes a Cata-
lunya i que necessiten aprendre el nostre idioma. Amb 
aquestes iniciatives es proporcionen eines de cultura i 
integració a aquelles persones més vulnerables. 

Un dels Projectes de Recerca de 4t d’ESO d’enguany ha treballat els valors en les activitats de temps lliure a partir 
d’entrevistes a alguns dels seus responsables. 

Francesc Oñate
Entrevista a Francesc Oñate, monitor de l’extraesco-
lar d’anglès. 

Quant de temps portes fent l’extraescolar d’anglès?
Actualment porto 8 anys.

Quins són els mètodes d’aprenentatge que utilitzes 
en les teves clases? 
Intento sortir de la dinàmica de classe magistral. Al 
principi, quan vaig començar, feia classe a nens i ne-
nes de primària, molt peques, amb els que intentava 
utilitzar jocs i elements molt visuals. Amb alumnes 
de 1r i 2n de primària, que ara ja són a l’ESO, vam 
fer una obra de teatre. Ara mateix, que faig classe a 
alumnes de 2n i 3r d’ESO, que estan preparant el FCE, 
la metodologia ha canviat, tot i que intento reforçar, 
sobretot, la part d’expressió i comprensió oral. 

Quins valors creus que aporta aquest extraescolar 
als infants? És fàcil treballar-los?. 
El treball en equip, la solidaritat i el respecte són 
indispensables en grups tan reduïts, d’entre 4 i 6 
alumnes com a molt. No sempre és fàcil perquè 
els alumnes passen per etapes vitals molt diferents 
i a vegades reunim dins de l’aula personalitats di-
ferents i que xoquen. Però com més difícil és, més 

gran és el repte i major 
la satisfacció.

Per quins motius els 
alumnes fan aquest ex-
traescolar? 
A alguns els serveix 
per reforçar continguts 
que no acaben d’assolir 
a classe. D’altres volen 
ampliar coneixement i d’altres simplement hi estan 
‘obligats’ perquè no els poden venir a recollir abans (so-
bretot els més peques). Sempre convé que una activitat  
extraescolar és faci per gust, no per obligació;  
ingredient indispensable per poder gaudir de  
l’activitat.

Creus que els nens milloren amb aquest  
extraescolar? 
Sense dubte. Alguns més que d’altres, però tots mi-
lloren alguna competència més enllà de la lingüística. 

Com et sents al veure el desenvolupament dels teus 
alumnes?
És una barreja de satisfacció i orgull. Sobretot 
aquells que porto des de fa 6-7 anys i que van saltant 
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Inés Amat

Irene Fondevila

Entrevista a Inés Amat, coordinadora del Mou-te. 

Quant de temps portes fent de monitora al Mou-te?
Amb aquest any portaria 5 anys fent de monitora al 
Mou-te. Vaig començar al meu primer any de carrera.

Per què vas decidir fer-te monitora? 
De petita sempre havia anat a campaments d’estiu i 
de gran volia ser monitora, però aquest desig el vaig 
perdre quan vaig deixar d’anar-hi. Quan la meva ger-
mana gran es va començar a involucrar molt en el 
Mou-te i arribava a casa explicant-me el que feia amb 
els infants, em va recordar allò que temps enrere 
jo havia volgut fer. Vaig fer un parell de sessions de  
prova i m’hi vaig enganxar. 

Quins són els valors que intentes transmetre a les 
teves sessions? Com ho fas?. 
No hem d’oblidar que el Mou-te està dins de Pasto-
ral i per això els valors cristians no excloents són els 
que intentem transmetre, com el companyerisme, 
l’ajuda al pròxim o el voluntariat. Com que el Mou-
te està compost per diferents nivells educatius, la 
manera de transmetre aquests valors és diferent en 
funció de cada nivell. Amb els infants de primària 
transmetem els valors a través del joc; al cap i a la 
fi, el Mou-te és educació en el lleure. Després, poc a 
poc, anem transformant les sessions perquè la pa-
raula agafi protagonisme.

Com et sents al veure el desenvolupament dels teus 
“nens i nenes”? 

He tingut la sort d’ha-
ver pogut viure l’evo-
lució d’un grup des 
que anaven a 1r d’ESO 
fins ara que són a 1r 
de batxillerat. Després 
de tants anys plegats, 
acabes formant part 
del seu dia a dia, i això 
és magnífic. A més, ara 
estan començant a for-
mar-se com a monitors i monitores, i jo puc seguir 
acompanyant-los en aquesta nova etapa dins del 
Mou-te. En definitiva, és molt gratificant veure com 
evolucionen i fins on arriben, i encara més si seguei-
xen formant part del Mou-te quan es fan grans.

Quines coses diries a les famílies perquè apuntes-
sin els seus fills i filles al Mou-te? 
Que el Mou-te és un espai de trobada on poder expres-
sar-se lliurement i reflexionar sobre el món que ens 
envolta; sobretot en el cas de l’ESO, tot i que també a 
primària però mitjançant jocs. I també que és un pro-
jecte tirat endavant per exalumnes de l’Escola, volun-
taris i voluntàries, formats en l’educació en el lleure. 

T’han fet créixer com a monitora? En quin sentit?
Sí que m’han fet créixer, sobretot interiorment com a 
persona, aprenent a veure diferents realitats i punts 
de vista. Formar part del Mou-te m’ha fet madurar 
i he après a escoltar i dialogar tot i no estar sempre 
d’acord amb totes les opinions.

Entrevista a Irene Fondevila, coordinadora dels estu-
dis de Música del Liceu a la nostra escola. 

Per què vas decidir dedicar-te a la música?
Des de ben petita que m’agrada molt cantar, i va ser 
quan tenia 9 anys que els meus pares van pensar 
que podria ser bo per a mi estudiar música, i em van 
apuntar a classes amb una professora que hi havia 

al meu poble. Vaig anar 
compaginant la primà-
ria i la secundària amb 
els estudis musicals, 
fins que vaig arribar a 
la Universitat. Jo havia 
decidit estudiar Histò-
ria, i va ser per casua-

etapes a passes de gegant. Però sobretot al veure 
l’evolució personal.

Per què creus que és necessari que hi hagi extraes-
colars com aquest?

No és que sigui necessari, però si es vol ampliar el 
coneixement de la llengua o es vol millorar les capa-
citats d’expressió i comprensió oral, o bé enfortir 
aspectes gramaticals que s’encallen, és convenient.
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litat, mentre era a París de viatge, que em van trucar 
per fer una substitució en una escola de Música, per 
començar a ensenyar música a un grup de nens i 
nenes de 4 anys. Vaig acceptar la feina, i per poder 
fer més bé les classes vaig anar reorientant la meva 
formació acadèmica cap a la pedagogia musical. Va 
ser tal la descoberta, que vaig completar el meu 
doctorat en Didàctica de l’Expressió Musical ara ja 
fa uns anys. 

Durant tot aquest temps la meva principal passió i 
dedicació ha estat l’ensenyament de la música des 
d’una perspectiva global i igualitària; i gràcies a di-
versos projectes acadèmics i laborals, ho he pogut 
dur a terme fins a dia d’avui. També compagino la 
feina de docent amb un altre projecte personal de 
creació musical, de manera que puc dir que si a la 
meva vida la música ocupa la major part de les me-
ves hores, a casa meva, la música ocupa ben bé tota 
una habitació (literalment). Vaja, és com si tingués 
una companya de pis!

Quant de temps portes dedicant-te a la música? 
Professionalment, fa uns 16 anys, però des dels 9 
anys que vaig començar a fer música, o sigui que po-
dríem dir que tota la vida. 

Quins valors creus que aporta la música als in-
fants?
La música és un art que de manera instintiva i senso-
rial, des del primer moment que sentim una melodia 
o un ritme, ens connecta instantàniament a estats 
d’ànim, sentiments i emocions que ens fan més 
“humans”. És a dir, al marge de l’idioma, el temps, 
l’edat, el país o la cultura, podem entendre i sentir el 
que un compositor o intèrpret ens està comunicant, 
perquè els sentiments i les emocions són universals.

La música és fantàstica per conèixer-se a un mateix, 
i a partir del seu llenguatge, fet de sons, ritmes, har-
monies i intensitats, l’ésser humà pot expressar-se 
autènticament i en llibertat. És per aquest motiu que 
podem empatitzar amb els sentiments i emocions 
dels altres; i desxifrar, a partir de la música, les dife-
rents expressions del “jo” en la nostra cultura, o en 
qualsevol altra societat.

Quan aconseguim aquesta comprensió i respecte 
per l’altre, la pau i el benestar es poden aconseguir 
d’una manera natural entre les persones i les soci-
etats. És per això, i en favor d’una cultura per a la 
pau, que en Pau Casals va deixar dit que: “la música, 
aquest meravellós llenguatge universal, hauria de 
ser font de comunicació entre tots els homes.”

Creus que la música és una bona eina per tal d’in-
culcar valors als infants i joves? 
I tant! La música permet, d’una manera molt efecti-
va, educar en tots aquests valors de llibertat perso-
nal d’expressió, respecte i comprensió de “l’altre”. 
Si s’aprèn de petit, ens pot ajudar a construir una 
societat que convisqui d’una manera més pacífica i 
plena.

Quines coses diries a les famílies perquè apuntes-
sin els seus fills i filles a música? 
Des d’una perspectiva artística, estudiar música  
permet desenvolupar unes habilitats que són exclu-
sives del coneixement de l’art en si mateix. La precisió  
rítmica, motriu, auditiva, vocal i instrumental, 
ens perfecciona com a éssers humans. Aquestes  
capacitats, si s’eduquen amb alegria i des de ben pe-
tits, permetran una qualitat més alta en el moment 
d’interpretar, crear i escoltar música. I ens interes-
sa com a societat, d’una banda, tenir bons músics 
capaços de crear i interpretar la música que ens 
defineix, i de l’altra, tenir un públic que sàpiga va-
lorar i entendre aquesta qualitat per gaudir-ne més 
plenament.

Des d’una vessant més acadèmica, estudiar música 
demana, aporta i ensenya a l’estudiant: regularitat 
en l’estudi, disciplina i organització del treball, auto-
nomia en l’aprenentatge, acceptació i superació de 
l’error, treball en equip quan es fa música en con-
junt, valorar i defensar la pròpia autoestima i indivi-
dualitat, saber comunicar i presentar-se en públic, 
responsabilitzar-se del propi treball i execució… A 
més, l’aprofundiment en l’estudi de la música és òp-
tim per concentrar-se, evadir-se, transformar l’es-
tat d’ànim, i poder experimentar en primera persona 
tot el benestar que proporciona el contacte amb l’art 
musical mentre s’aprèn. 

Per què creus que és important que hi hagi extraes-
colars que promoguin la música i els seus valors?
Per a mi el concepte “extraescolar” és només cir-
cumstancial, perquè per tots els beneficis que he 
detallat anteriorment, i per com es va organitzar ja 
fa uns anys a la nostra escola amb tots els alumnes 
de primària, la música és una matèria indispensable 
en la formació de tots els infants, absolutament lli-
gada al concepte “escolar”.

Quins són els valors que intentes transmetre a  
través de la música? 
Tots els que us he citat anteriorment, vinculats so-
bretot a la construcció d’una societat més lliure, 
més pacífica i més humana. 



93  Escola Pia Sarrià-Calassanç

NOTÍCIES DE LES ETAPES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO I BATXILLERAT  

Concha De Grandes
Entrevista a Concha De Grandes, catequista. 

Quant de temps portes fent de catequista?
Más de 20 años.

Per què vas decidir ser catequista? 
Tal como yo entiendo mi Fe, parte de ella es su 
transmisión a otras personas. No es posible nues-
tra Fe sin la necesidad de transmitirla y vivirla en 
comunidad. 

Quins valors creus que aporta la catequesi als in-
fants?. 
Les intentamos transmitir los valores cristianos y vi-
virlos, no por esperar nada a cambio, sino por el hec-
ho de querer seguir el ejemplo de Jesús, que es la 
figura central en la catequesis. Queremos que se den 
cuenta de que la felicidad está en compartir, ayudar, 
perdonar, darse… Amar a los demás como nos que-
remos a nosotros mismos. Es decir, que sean felices 
viviendo como cristianos comprometidos.

Com et sents amb els 
teus nens i nenes? 
Además de implicar 
mucha responsabili-
dad, te hace sentir que 
estás haciendo algo 
importante; algo que 
puede significar, cuan-
do sean mayores, una 
manera diferente de 
plantearse las cosas y 
la vida.

Quines coses diries als pares i mares perquè apun-
tessin els seus fills i filles a la catequesi? 
Que además de crecer física e intelectualmente, 
hace falta que nuestros hijos crezcan en esa otra 
dimensión tan olvidada (la espiritual), que será tan 
necesaria y que determinará la actitud con la que 
vivirán su vida y, por lo tanto, su felicidad. 

Quique Duarte
Entrevista a Quique Duarte, coordinador d’extraes-
colars de l’Escola. 

Quant de temps portes dedicant-te a l’extraescolar 
d’esports?
Porto 20 anys relacionat amb els extraescolars; des 
dels 16 anys entrenant equips a Figueres fins a dia 
d’avui que porto la coordinació de la Secció Esportiva.

Per què vas decidir dedicar-te a l’extraescolar 
d’esports? 
Vaig venir a l’Escola Pia de Sarrià a estudiar cicles 
amb la intenció de formar-me per ser tècnic d’es-
ports de muntanya i anar a viure fora, però vaig anar 
agafant equips i responsabilitats a l’Escola i final-
ment em vaig quedar fins arribar on sóc ara. 

Quins valors creus que aporten els esports als  
infants?. 
Compromís amb un grup, esforç, solidaritat i treball 
d’hàbits saludables.

Quins creus que són els motius pels quals els nois/
noies s’apunten a aquestes extraescolars? 

Principalment són les 
ganes de practicar 
un esport en concret 
i pertànyer a un grup 
humà o equip.

Quines coses diries 
a les famílies perquè 
apuntessin els seus 
fills i filles a l’extraes-
colar d’esports? 
L’esport és bàsic per al desenvolupament d’un infant 
o jove, no només en l’àmbit físic o motriu, sinó tam-
bé en el personal. També és un espai per descon-
nectar de la jornada escolar i connectar socialment 
amb altres companys i companyes. 

Creus que és necessari que hi hagi aquesta  
extraescolar a l’escola? Per què?
Com he dit abans, és essencial pel desenvolupa-
ment físic, humà i social de l’infant o jove. I alhora 
és necessari a causa dels horaris laborals de moltes 
famílies.



94  Escola Pia Sarrià-Calassanç

El Batxillerat Dual i la importància de les 
segones oportunitats

FERMUN 2020: i ja són 5 anys

Després d’aquest parèntesi inesperat, som molts 
els que hem tingut ocasió de repensar alguns as-
pectes de la nostra vida que haguéssim afrontat de 
manera diferent d’haver sabut el que havia de venir. 
Qui de nosaltres no hagués regalat un somriure, un 
compliment, una abraçada, d’aquelles que curen, a 
algú estimat? Qui no hagués avançat aquell sopar 
d’amics per al que mai no trobàvem data? Qui no 
s’hagués estalviat algun retret, alguna mala cara? 
Tant de bo haguéssim tingut una segona oportunitat 
per fer algunes coses una mica millor! 

Correct, retake, improve, resubmit són verbs que 
els alumnes del Batxillerat Dual senten sovint per 
part del seu professorat americà. Cap sistema edu-
catiu és infal·lible, però si una cosa destacable té el 
sistema educatiu americà, és que creu fermament 
en la importància de donar segones oportunitats a 
l’alumnat, en el coneixement que es genera quan 
ens equivoquem i ens donen l’oportunitat de millo-
rar. Tenir la possibilitat de refer una tasca ja lliurada 
permet intervenir en el propi procés d’aprenentat-

Per 5è any consecutiu, 8 alumnes de 1r de batxille-
rat (la Maria Arenas, el Pau Arroyo, la Martina Car-
bonell, l’Anna Corral, el Víctor Díaz, la Tània Font, 
l’Alba Maranillo i el Pablo Sánchez) van participar 
en la conferència FerMun, organitzada per l’escola 
francesa internacional Ferney Voltaire, del 7 al 13 de 
gener, als edificis de l’ONU a Ginebra. 

Enguany, la conferència Futurecasters Global Young 
Visionaries Summit va tractar sobre el futur del  
planeta i la construcció d’un món millor; uns  
reptes que els joves hauran d’afrontar en els àm-
bits del medi ambient, la intel·ligència artificial o la  
ciberseguretat. 

Després d’una impressionant cerimònia d’obertura a 
la Sala dels Drets Humans de l’ONU, els participants 
van tenir l’oportunitat d’intervenir en conferències i 
intensos debats bilingües. Els nostres alumnes van 
actuar com a delegats representants d’Espanya i de 
Senegal, i van poder debatre i compartir idees amb 
escoles provinents de més de 50 països diferents. 

ge, revisar conceptes difícils, aconseguir una millor 
comprensió dels continguts i guanyar confiança en 
un mateix. 

Compaginar els estudis d’ESO i batxillerat a l’escola 
amb el Batxillerat Dual americà no és gens fàcil i 
requereix molt d’esforç i planificació. Els alumnes 
participants en el Diploma Dual saben que lliurar les 
tasques correctament i puntual és important, però 
també saben que sempre hi ha marge per millorar, 
per triar un camí diferent, més ric, potser. Com va 
dir el gran poeta gal·lès Dylan Thomas, life always 
offers you a second chance, it’s called tomorrow!  

#americanhighschooldiploma     

#programesinternacionals      

#classof2020

Mònica Fernández
Dept. Programes Internacionals

Esperem repetir aquesta gran experiència el pro-
per any i que els nostres alumnes puguin gaudir de 
l’oportunitat de treballar a l’ONU durant uns dies, 
utilitzant el francès i l’anglès com a llengües vehicle.

Daniel Sánchez
Coordinador programes internacionals

Una experiència inoblidable

8 alumnes de l’escola vam anar a Ginebra a partici-
par al FERMUN 2020. Es tracta d’un congrés d’estu-
diants de batxillerat que simula l’Assemblea de les 
Nacions Unides. Hi van participar joves d’arreu del 
món i vam debatre sobre temes d’actualitat que se-
ran molt transcendents per al nostre futur. Aquesta 
experiència ens ha servit per descobrir com funcio-
na l’ONU, visitar la ciutat, conèixer molta gent nova, 
treballar en equip, i practicar idiomes, ja que treba-
llàvem en comitès bilingües i trilingües. Per tot això 



95  Escola Pia Sarrià-Calassanç

NOTÍCIES DE LES ETAPES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO I BATXILLERAT  

Jornada a l’ESCAC
Els alumnes de Cultura Audiovisual de 1r de batxi-
llerat van visitar l’ESCAC (Escola Superior de Cine-
ma i Audiovisuals de Catalunya) i hi van realitzar dos 
tallers, un de fotografia i un de so. 

L’ESCAC és una de les escoles de cinema més presti-
gioses de Europa. Va néixer fa 25 anys al mateix edi-
fici de la nostra escola, a Sarrià. Va començar com 
una Formació Professional d’imatge i so, i actual-

i pels companys i companyes que hi hem participat, 
i per l’acompanyament del Dani Sànchez, ha estat 
una experiència inoblidable.

Anna Corral i Martina Carbonell
Alumnes de 1r de batxillerat 

ment ofereix diferents graus universitaris i màsters, 
en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. 

Els alumnes de l’ESCAC acumulen desenes de pre-
mis Goya en diferents categories. D’aquesta esco-
la de cinema n’han sortit reconeguts directors com 
Dani De la Orden, Mar Coll, Jaume Balagueró, Laura 
Jou, Nely Reguera o Juan Antonio Bayona (exalumne 
de Sarrià), entre molts d’altres.
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Taller de foto Taller de so Visita a l’ESCAC

Visita al Caixaforum
Els alumnes de 2n de batxillerat artístic van visitar 
el Caixaforum. A l’exposició CÀMERA I CIUTAT van 
repassar la influència del món urbà en la fotografia 
durant els últims 100 anys. I a l’exposició OBJECTES 
DE DESIG van descobrir un recull d’obres surrea-

listes i la seva impremta en el disseny. També van 
aprofitar per visitar el Pavelló alemany dissenyat per 
Mies Van der Rohe per a l’Exposició Internacional 
del 1929, un exemple de l’innovador estil del racio-
nalisme i la BAUHAUS.
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Pràctica reportatge Preparem la pràctica 
de l’entrevista

Learn by doing
A la matèria de Cultura Audiovisual aprenem fent. La millor manera d’aprendre com es fa una fotografia pe-
riodística, publicitària o artística; o com es fa un espot publicitari, un curtmetratge, un documental o un repor-
tatge; és fent-ho. I com es desenvolupen les competències tecnològica, creativa, col·laborativa, comunicativa, 
etc.? Doncs aplicant-les en cadascuna de les pràctiques que fem. 

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”

BENJAMIN FRANKLIN
Vegeu-ne alguns exemples:

Masterclass sobre adaptacions literàries 
al cinema
Els alumnes de Cultura Audiovisual de 2n de batxi-
llerat vam rebre una MASTERCLASS sobre adapta-
cions literàries al cinema per part de Daniel Agudo, 
professor de l’ESCAC. Durant dues hores, vam ex-
plorar de quina manera alguns textos literaris s’han 
dut a la gran pantalla. Vam comparar els textos ori-
ginals amb el resultat final en forma de seqüència 
cinematogràfica. Hi ha casos en què el cinema se-
gueix amb força fidelitat l’obra literària, com a Valor 
de llei (True Grit, Henry Hathaway, 1969), i d’altres 
en què l’adaptació cinematogràfica introdueix nom-
broses modificacions per fer el film atractiu per al 
públic, com a Tauró (Jaws, Steven Spielberg, 1975). 
Vam comprovar que moltes de les estructures ar-
gumentals que s’utilitzen en el cinema procedeixen 
de la literatura o de la tradició oral; i que els argu-

ments, que determinen l’esquema bàsic d’organit-
zació dels continguts de la pel·lícula, es repeteixen 
al llarg de la història del cinema.

Pràctica autoretrat Pràctica curtmetratge Pràctica espot
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Visita a Televisió de Catalunya

Premi Recerca Jove

Ensenyant física al batxillerat

Els alumnes de Cultura Audiovisual de 2n de batxillerat van visitar les instal·lacions de Televisió de Catalunya 
per complementar el programa de la matèria sobre aquest mitjà.

Aquest any l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca) del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha conce-
dit a l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç, d’acord amb el 
veredicte del jurat, un premi de 2.500 euros destinat a 
l’adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca 
i equipament cientificodocent. Com el seu nom indica, 
Premis Recerca Jove per fomentar l’esperit científic 
del jovent (PRJ) 2019, el guardó vol premiar els cen-
tres educatius que promouen la recerca científica. 

A la nostra escola som conscients que aprendre ci-
ències ha d’incloure necessàriament la pràctica del 
treball científic, i un dels seus components és ava-

luar si s’és capaç d’aplicar adequadament allò que 
suposadament s’ha après a la interpretació de noves 
situacions i a la seva recerca. 

Aquest reconeixement a una feina sistèmica i cons-
tant des d’infantil fins a batxillerat ha estat possible 
gràcies a l’esforç i dedicació de l’alumnat, entre els 
que m’agradaria citar a Alfons Carnicero, Jordi Ca-
sacuberta, Jordi Puiggalí, Anna Torrico i Marta Abad, 
que en el seu dia van aconseguir el mateix guardó a 
títol individual per la seva recerca.

Julià Hinojosa
Cap de Projecte

Les investigacions en didàctica de les ciències posen 
de manifest les deficiències dels models d’instruc-
ció habituals. L’educació tradicional forma estudi-
ants que en moltes ocasions es troben poc motivats, 
avorrits de la forma com aprenen. Memoritzen gran 
quantitat d’informació que obliden en poc temps i es 

torna irrellevant en el món que els envolta.

El treball dut a terme amb els estudiants busca pro-
moure l’autoregulació a partir de reflexionar me-
tacognitivament sobre el procés que apliquen per 
resoldre els problemes i sobre com utilitzen els sa-



dels seus components és la capacitat d’aplicar ade-
quadament allò que suposadament s’ha après a la 
interpretació de noves situacions.

Aquesta activitat busca promoure en l’alumnat una ac-
tivitat científica escolar en la qual els joves aprenguin 
física a partir d’interrelacionar el pensament (el model 
teòric), l’acció (per recollir proves) i la comunicació (per 
parlar i escriure amb coherència entre idees i dades).

Julià Hinojosa
Cap de Projecte

sió a la pell, una via d’entrada del patogen, i s’inicia el 
procés d’aïllament, inactivació i destrucció de l’invasor. 

En plena pandèmia del coronavirus, conèixer i saber 
explicar com actuen les nostres defenses, ens ajuda 
a entendre els efectes del virus i la importància de la 
recerca per trobar-hi una vacuna.

Marta Martí Caballeria
Professora de batxillerat
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Com funciona el sistema immunitari?

Un pont a la Universitat

“Em pots explicar, des de la distància, el funciona-
ment del nostre sistema immunitari?”

Aquest era el repte de la proposta d’activitat llança-
da als alumnes de Biologia de segon de batxillerat. 
Després de treballar a casa el tema de la immuno-
logia, havien d’explicar els mecanismes de defensa 
que protegeixen el nostre organisme de les infecci-
ons produïdes per microorganismes (virus, bacteris, 
fongs..) o altres agents patògens.

I aquí tenim una de les respostes. La Cristina Álvarez ex-
posa com aquests agents travessen els diferents nivells 
de barrera i com es posen en funcionament, de forma 
coordinada i consecutiva, els mecanismes cada vegada 
més específics de defensa. Tot comença amb una agres-

bers apresos. Per tant, és un repte per al professorat 
aconseguir que els estudiants adquireixin una bona 
capacitat d’autoregular de manera efectiva. Això 
comporta que arribin a apropiar-se dels objectius i 
dels criteris d’avaluació del  professorat i a tenir un 
bon domini de les capacitats d’anticipació i planifi-
cació de l’acció. També implica incorporar aquests 
aspectes com a objectius prioritaris d’aprenentatge.

A nivell afectiu, l’alumne/a interpreta aquestes es-

tratègies metacognitives com un acte de compromís 
del professorat per la seva formació. Però aquest 
funcionament només es pot aconseguir quan les ide-
es, pressuposicions i sentiments dels estudiants es 
converteixen en una part integral de l’activitat diària 
de l’aula, és a dir, es passa d’un ensenyament centrat 
en el professor/a, a un altre centrat en l’alumne/a.

Julià Hinojosa
Cap de Projecte

Fa més de deu anys vam començar, de forma volun-
tària, un seminari d’ampliació de física per als alum-
nes de 2n de batxillerat amb la intenció de minimitzar 
l’escletxa entre els diferents nivells i formes de fer 
(batxillerat i universitat). L’objectiu principal no era 
ni és introduir nous continguts sinó ampliar coneixe-
ments ja explicats però amb una perspectiva diferent, 
generalment des de la integració de les equacions. 

D’altra banda, s’intenta que la transferència sigui 
més llunyana del que normalment demanem al bat-
xillerat. És a dir, que per interpretar i solucionar els 
problemes plantejats hagin de recuperar i mobilitzar 
coneixements assimilats llunyans en el temps i de 
forma integral en situacions i contextos diversos. 

Sovint plantegem problemes la solució dels quals 
s’ha de cercar a través de petites activitats experi-
mentals, ja que aprendre ciències ha d’incloure ne-
cessàriament la pràctica de la feina científica, i un 

Vídeo de la Jornada de TR
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Viatge de 2n de batxillerat a Florència
El dia 10 de febrer, els alumnes de 2n de batxillerat 
ens vam aixecar massa aviat per anar a l’aeroport 
i agafar el nostre vol a Florència. El viatge de fi de 
curs, mai millor dit, va ser una de les últimes ex-
periències que vam tenir la sort de viure abans de la 
crisi sanitària. 

Va ser un viatge ple d’emocions; des de la compli-
cada arribada amb la meitat de maletes encara a 
Barcelona, vam saber que serien uns dies únics. 
Vam tenir l’oportunitat de visitar una ciutat amb una 
de les catedrals més maques i amb més escales de 
tota Europa. Ens van acompanyar les nostres tutores 
i dos professors d’història que, a més d’explicar-nos 
un munt d’anècdotes i curiositats culturals, ens fe-
ien recomanacions gastronòmiques abans d’arribar 
a cada lloc. A San Giminianio, tot i que ens vam em-
portar un toc d’atenció per impacients, vam poder 
tastar el millor gelat del món. 

A tots ens queden grans records d’un viatge molt es-

pecial: fent desenes de fotografies davant la torre de 
Pisa, admirant el David de Miquel Àngel des de tots els 
angles possibles, escoltant les explicacions de guies i 
professors/es, passant una mica de fred al passejar 
per la ciutat, deixant-nos la veu al karaoke amb Tusa… 
però sobretot, gaudint d’un últim viatge inoblidable 
amb tots els nostres companys i companyes.

Paula Catafal i Cristina Álvarez
Alumnes de 2n de batxillerat 

Vídeo del viatge
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NOTÍCIES DE LES ETAPES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO I BATXILLERAT  

Xocolatada dia de 
Sant Josep de 
Calassanç
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NOTÍCIES DE LES ETAPES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO I BATXILLERAT  
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P3 A

P3 C

P4 B

P5 B

P3 B

P4 A

P5 A

P5 C
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1r Primària A

1r Primària C

2n Primària A

2n Primària C

1r Primària B

1r Primària D

2n Primària B

3r Primària A
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3r Primària B

3r Primària D

4t Primària B

5è Primària A

3r Primària C

4t Primària A

4t Primària C

5è Primària B
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5è Primària C

6è Primària A

6è Primària C

5è Primària D

6è Primària B
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1r ESO C

2n ESO A

1r ESO D

2n ESO B

1r ESO A 1r ESO B

6è Primària D
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2n ESO C

3r ESO A

2n ESO D

3r ESO B

3r ESO C 3r ESO D

4t ESO A
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4t ESO C

1r Batxillerat A

4t ESO B

4t ESO D

1r Batxillerat B
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1r Batxillerat C 1r Batxillerat D

2n Batxillerat A

2n Batxillerat B

2n Batxillerat C
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1r EASE C 2n EASE A

2n EASE B 2n EASE C

1r EASE A 1r EASE B

2n Batxillerat D
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1r EASE JUNTS 2n EASE JUNTS

2n Nutrició CAFEMN A

CAFEMN B CAFEMN C

CONDICIONAMENT FÍSIC 1 CONDICIONAMENT FÍSIC 2
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SSSPLAU: En el segon any de 
participació en aquesta micro-
xarxa, els alumnes de 4t d’ESO 
han mesurat els decibels a l’ex-
terior de la nostra escola per 
elaborar un mapa del soroll 
dels carrers del voltant. Malau-
radament, la COVID-19 no ens 
ha permès acabar l’elaboració 
del mapa.

La Comissió Escola Sostenible vetlla per la sostenibilitat i la cura de l’entorn natural des de la nostra escola:

EMBOLCALLS + SOSTENIBLES: A 4t de primària i a primer d’ESO els alumnes han après com ha de ser un esmorzar sa-
ludable. S’han repartit boc’n’rolls amb la finalitat d’eliminar els residus dels esmorzars, especialment el paper d’alumini.
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ENS HO MENGEM TOT: Al menjador s’ha continuat treballant per acabar amb el malbaratament alimentari. Tot i no 
haver pogut completar la tasca amb tots els aliments previstos, hem treballat la coliflor, la patata, la pera i la mon-
geta seca. Pràcticament no hem generat malbaratament i hem estat una de les escoles que menys ha malbaratat, 
d’entre la vintena que participem en aquest projecte. Ens hem de felicitar!.
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PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS: Enguany ens hem centrat en la disposició de les papereres que permeten la 
separació dels residus a tots els espais de la nostra escola, tan interiors com exteriors 

HORT: Els alumnes d’infantil han gaudit i après a l’espai de l’hort durant l’estona del pati del migdia. Hem plantat 
enciams, bledes, raves… i hem tingut temps per fer-ne la collita i tastar-los a l’hora de dinar. 
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El curs vinent seguirem treballant ple-
gats, el personal de l’escola, els alumnes 
i les famílies, per aconseguir el nostre ob-
jectiu de sostenibilitat

PUNT VERD MÒBIL ESCOLAR: Ens ha visitat com cada curs, facilitant la recollida d’aquells residus especials que 
no es poden llençar a cap contenidor. En la visita del mes de novembre es van recollir 93 kg de residus.

COP-25: Amb motiu de la Conferència Mundial pel Clima les nostres 
famílies han compartit amb nosaltres diferents compromisos que 
han pres per contribuir a revertir la situació d’emergència climàtica 
que pateix el nostre planeta. Ens ha agradat molt veure com les nos-
tres famílies s’impliquen i treballen per un planeta més net i solidari.
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125 anys d’Escola i el nostre 10è aniversari
Un xic d’història sobre el servei de menjador i el seu 
equip d’educadors
A finals del curs 2008-09 l’Escola, sota la direcció 
d’en Miquel Garcia Casaponsa, va transformar el 
servei del menjador. Calia canviar-ne l’estructura i 
l’organització per esdevenir un complement de l’ac-
tivitat educativa. El servei de menjador es convertia 
en un espai i un temps per seguir treballant l’educa-
ció integral de l’alumnat.

Necessitàvem un equip de persones motivat i format 
per desenvolupar amb garanties la tasca educativa i 
seguir atentament l’evolució de cadascun dels nens/
es. L’estabilitat d’aquest equip d’educadors/es era 

fonamental per portar a terme el projecte i donar-li 
continuïtat.

Així doncs, el curs 2009-10 vam engegar el repte amb 
els educadors/es del nou projecte del menjador. Des 
d’aleshores, aquest equip forma part del claustre 
de l’Escola i la seva  jornada comprèn l’atenció dels 
nens/es durant el temps de menjador i de pati. S’en-
carrega de l’atenció a l’etapa d’infantil i primària, i a 
secundària la tasca de vigilància és compartida amb 
membres de l’equip docent.
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El valor d’aquest projecte recau en un treball en 
equip que, al llarg de 10 anys, ha permès introduir 
millores per assolir una qualitat òptima del servei. 
El camí no ha estat fàcil, però veient el que hem 
aconseguit, tot l’esforç realitzat ha valgut la pena. 
Destaquem algunes de les activitats pedagògiques 
que hem anat incorporant i que seguim treballant:

L’Auca de la Cullera Pia (P4-P5-1r primària)
El curs 2009-10 es va crear una mascota, la Cullera 
Pia, amb l’objectiu d’apropar les normes i els hàbits 
més importants als més petits. Més endavant es va 
crear l’Auca de la Cullera Pia, que recull aquests 
hàbits i normes bàsiques i queden reflectits en els 
informes trimestrals de menjador.

Taller de pelar i tallar fruita (3r primària)
Fins a 2n de primària la fruita es servia pelada i  
tallada; i al arribar a 3r de primària els infants s’en-
frontaven a una peça sencera de fruita que havien 
de pelar i tallar. Per aquest motiu, a partir del curs 
2010-11 es va introduir aquest taller per treballar les 
diverses formes de tallar i pelar la fruita, utilitzant  
els coberts i les mans en major o menor grau. És 
el propi alumne/a qui tria i decideix fer-ho d’una  
forma o altra en funció de les seves habilitats o  
reptes personals.

“Ens ho mengem tot” (3r primària)
El curs 2013-14 ens vam adscriure al Projecte “Ens ho mengem tot”, promogut pel programa Escoles+Soste-
nibles de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de treballar el malbaratament alimentari que es produeix 
en els menjadors escolars i el coneixement d’alguns aliments de la nostra dieta. Es porta a terme de gener 
a maig, i cada mes treballem un aliment. Tant la resposta dels nostres infants com els resultats comparatius 
amb la resta d’escoles participants han estat molt positius.
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“Cuidem de l’hort” (P5)
Des del curs 2017-18 els nens de P5 han gaudit de l’hort i de la part ajardinada del pati. Hem conreat, hem 
fet collita del que hem plantat, i fins i tot ens ho hem menjat. Una bona manera de gaudir del nostre entorn 
immediat i conèixer la natura.
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Menjadors NESS (1r-6è primària)
El curs 2011-12 vam engegar el projecte NESS (Nets, 
Educats, Sostenibles) amb l’objectiu de conscienciar 
l’alumnat del valor de la convivència en els espais 
que compartim i del valor del menjar que consu-
mim. Aquest projecte ha acabat definint el conjunt 
de normes bàsiques, actituds i bones maneres que 
entenem que s’han de treballar i potenciar des del 
nostre àmbit a tots els cursos de primària. 

Menjador en anglès (6è primària)
El curs 2011-12 es va incorporar l’anglès com a llen-
gua principal de comunicació durant el temps de 
menjador i pati per als alumnes de 6è de primària. 
Per motivar-los, cada setmana es nomena l’Speaker 
of the week (dos per classe); una acreditació que 
valora el seu esforç per expressar-se en anglès. 
Al final de cada mes es publica l’Orla amb tots els 
speakers; i al final de curs, en un acte conjunt, es 
lliuren les acreditacions dels Speakers of the Year 
(també 2 alumnes per classe).

Informes de menjador (de P3 a 6è de primària)
El curs 2009-10 s’elaboren els primers informes de 
seguiment de l’alumnat que es queda a dinar. Aquests 
arriben a les famílies mitjançant la Plataforma Edu-
camos, tal com es fa amb els informes acadèmics.

I del menú escolar

També ha canviat el menú escolar: s’han introduït va-
riants tant al primer com al segon plat per a l’alum-
nat de secundària, i el divendres per a l’alumnat de 6è; 
s’ha incrementat el cuinat a la planxa; s’ha afegit el 
peix fresc (des del curs 2013-14); a infantil i primària 
s’ha eliminat l’envàs de iogurt i es serveix a granel; i 
s’ha apostat fermament per un menú amb productes  
ecològics, de proximitat i frescos. A més, s’ha adaptat  
el menú escolar a les necessitats de l’alumnat amb 
intoleràncies i al·lèrgies, elaborant un protocol de  
bones pràctiques i utilitzant thermocubetes com a  
recurs per garantir la correcta distribució del menjar.  

I com l’entorn també és important, el curs passat es 
van canviar les línies de servei, a proposta de l’empresa  
Aramak, creant uns espais més moderns i agradables.
No voldria acabar sense reiterar el nostre agraïment 
a cadascuna de les persones que formen i han format 
part de l’equip d’educadors/es al llarg d’aquest temps. 
Sense les persones les institucions no evolucionen i els 
projectes tampoc.

Moltes gràcies al nostre equip i felicitats pel 10è  
aniversari!
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Què llegir aquest estiu?

EDUCACIÓ INFANTIL

CHICHESTER CLARK, Emma. El rescat del senyor Tovet. Ed. Haperkids, 2020
BENEGAS, Mar. Si no he menjat res. Ed. Combel, 2019
ESCOFFIER, Michaël. ¡Es mi sopa!. Ed. Océano Travesía, 2019
HAUGHTON, Chris. Shh! We have a plan. Ed. Candlewick Press, 2014

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

CALI, Davide. El venedor de felicitat. Ed. Libros del Zorro Rojo, 2020
BLAKE, Quentin. El violí d’en Patrick. Ed. Blackie Books, 2019
AHLBERG, Allan. Policías y ladrones. Ed. Babulinka, 2019
LOVE, Jessica. Julian is a mermaid. Ed. Walker Books, 2019

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

GREEN, Ilya. La dictadura de les cuetes. Ed. Kokinós, 2019
DAHLE NYHUS, Kale. El món va dir sí. Ed. Takatuka, 2019
LE GUIN. Ursula K. Catwings: las aventuras de los gatos alados. Ed. Flamboyant, 2019
TOOKE, Anna. The unedoptables. Ed. Penguin Books, 2020

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

STARK-McGINNIS, Sandy. La noia ocell. Ed. Blackie Books, 2020
SAMOLO, Lucía. El vermell mola. Ed. Takatuka, 2019
MARSOL, Manuel. Duelo al sol. Ed. Fulgencio Pimentel, 2019
BELL, Jennifer. Wonderscape. Ed. Walker Books, 2020

Per a l’estiu, la Mediateca recomana les lectures següents:
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PRIMER CICLE D’ESO

VILLANUEVA, Muriel. Dunes. Diari d’un altre estiu. Ed. Babulinka, 2019
TOKARCZUK, Olga. L’ànima perduda. Ed. Thule, 2019
DASGUPTA, Sayantani. El secreto de la serpiente. Ed. La Galera, 2019
TRUEIT, Trud. The double helix. Ed. Penguin, 2020

SEGON CICLE D’ESO

DAVIES, Carys. Oest. Ed. Edicions 62, 2019
WYNDHAM, John. El dia dels trífids. Ed. L’Altra, 2019
GARDEN, Nancy. Annie en mis pensamientos. Ed. Kakao Books, 2019
CHARIANDY, David. Brother. Ed. Bloosmsbury, 2019

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

KEROUAC, Jack. A la carretera. Ed. Kalandraka, 2020
DICK, Philip. Confessions d’un artista de merda. Ed. Kalandraka, 2020
MATA, Toni. Nacidos para ser breves. Ed. La Galera, 2020
FELLOWES, Jessica. The Mitford Scandal. Ed. Sphere, 2019

MARES, PARES, AVIS, ÀVIES...

BALTASAR, Eva. Boulder. Ed. Club Editor, 2020
RUIZ PALÀ, Gemma. Ca la Wenling. Ed. Proa, 2020
JACOBS, ANNE. La villa de las telas. Ed. Plaza & Janés, 2018
COE, Jonathan. Middle England. Ed. Penguin, 2019
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Fin de ciclo
Dicen que el fútbol es un estilo de vida. Que solo 
aquellos que lo viven, ya sea practicándolo o animán-
dolo, logran entender esta afirmación. Ahora bien, 
son pocos los que consiguen disfrutar de este ‘’estilo 
de vida’’ al máximo, y menos los que lo aprovechan 
como herramienta de aprendizaje. La fuerte carga 
emocional que conlleva ser jugador/a, entrenador/a 
o aficionado/a de cualquier equipo hace que el des-
gaste sea mucho mayor de lo que uno espera. Quizá 
por eso, cuando formas parte de una de las dos pri-
meras categorías, la de jugador/a o entrenador/a de 
un equipo, sea necesario un cambio cada dos años, 
para no cansarse de seguir una misma metodología, 
con unos mismos jugadores y entrenadores.

Pero, como siempre, hay excepciones que hacen 
que se cumpla la regla. Este 2020 se han cumplido 
ocho años desde que cogí por primera vez esta ge-
neración en 2012. Ese mes de septiembre no sabía 
lo que se me venía encima, simplemente decidieron 
que yo fuese el entrenador de ese equipo que pisaba 
un campo por primera vez en su carrera deportiva. 
Pues eso, lo que se me vino encima fue un total de 
ocho años llenos de fútbol, buenos momentos, ri-
sas, algunos lloros, pero, sobre todo, ocho años de 
aprendizaje mutuo; aquello que he dicho antes que 
costaba conseguir. Mucha gente me ha preguntado 
por qué lo hacía, que no tenía sentido, que era impo-
sible que mantuviese la ilusión de ser el entrenador 
de ese equipo. Era feliz con ellos, no creo que la res-
puesta requiera más palabras.

Por eso aprovecho ahora para dar las gracias. Pri-
mero a vosotros, los jugadores con los que he tenido 
la suerte de compartir estos ocho años de mi vida. 
Por confiar en mí y en lo que hacíamos año tras año, 
pero sobre todo por confiar en vosotros mismos y 
conseguir todo lo que hemos conseguido. No solo a 
nivel futbolístico, que también, sino a nivel de creci-
miento personal. Habéis sido el principal motivo por 
el que año tras año no dudaba en seguir ‘’un año 
más’’. Espero que recordéis 
todo este tiempo como uno de 
los mejores de vuestra etapa 
en Escolapios, que es lo que 
me va a pasar a mí. Por eso y 
mucho más, gracias.

En segundo lugar, quiero 
agradecer a todas las familias 
vuestra confianza y apoyo en 
cada una de las decisiones que 
tomábamos. Desde ver con bu-
enos ojos mi continuidad hasta 
permitirnos disfrutar de aquel 
maravilloso torneo en la Cos-
ta Brava. Sin vuestra ayuda y 

compromiso hubiese sido imposible que todo salie-
ra como ha salido. Mirando a los padres entiendes 
muchas cosas, de ahí que uno no quiera desenganc-
harse de estos hijos. Gracias.

Finalmente, pero no menos importante, dar las gra-
cias a toda la sección deportiva y a los coordinado-
res que cada septiembre me han permitido volver a 
ser el entrenador de esta generación. Gracias por 
aceptar que esta locura continuase tantos años sin 
importar la teoría, y sí la práctica.

Hasta aquí llega una etapa llena de emociones fuer-
tes, que no merecía acabar de esta manera, encer-
rados en casa, pero que no ensucia ni mucho menos 
a todo lo contado antes. Perdéis un entrenador y yo 
pierdo a un buen número de jugadores, pero nuestra 
relación avanza, el rol cambia y ganáis a un amigo. Ya 
sabéis dónde me tenéis si necesitáis cualquier cosa. 
A seguir triunfando en la vida. Un abrazo muy grande.

Gonzalo Tapia
Entrenador de la Secció Esportiva
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Me gusta jugar a básquet
Seamos claros: me estoy haciendo viejo. Hasta ahora 
era una sensación, una sombra, una amenaza leja-
na, pero creo que ahora ya es una realidad. Siempre 
me he considerado una persona bastante dinámica y 
capaz de entender cualquier situación y adaptarme 
bastante bien a todo. Sin embargo, ha llegado algo 
con lo que no puedo: los videos de tik-tok. Los you-
tubers ya eran francamente difíciles de digerir, pero 
esto lo supera. Conocéis tik tok, ¿no? Es esta nueva 
red social que permite compartir pequeños videos 
musicales, memes y bromas de hasta un minuto. 
A mí, lo que me dicen esos videos de adolescentes 
ejecutando producciones de dudosa gracia es: “Eres 
un boomer1, esto es el futuro y tú ya no estás en él”. 

Todo este escasamente halagüeño2 panorama me ha 
llevado a buscar espacios donde no sea considerado 
un fósil. Afortunadamente, esos espacios existen y el 
grupo de básquet de padres de l’Escola Pia de Sarrià 
es uno de ellos. Este grupo es acogedor, confortable 
y me ofrece mensajes más integradores: “Sí, cierta-
mente eres un boomer, pero aquí hay espacio para ti”.

¿En qué sentido es acogedor y confortable? Proba-
blemente habréis tenido la experiencia de ver par-
tidos de deporte formativo en general y básquet en 
particular. Hay padres que van a ver a sus hijos pen-
sando que tienen en casa al próximo Gasol: protes-
tan, gritan y creen que su hijo debe participar más. 
También se ven por ahí entrenadores de chavales 
que se creen que están en la NBA: protestan, gritan y 
creen que tu hijo debe participar menos. En nuestro 
grupo las cosas están muy claras, es evidente que ya 
no aspiramos a la NBA y toda la tensión y la compe-
tencia ha desparecido. No nos formamos, sino que 
intentamos mantener la forma (a ser posible, dife-
rente de la forma esférica), no queremos meter los 
más puntos posibles sino tener las menos roturas 
fibrilares posibles y, en definitiva, no practicamos 
baloncesto, sino que jugamos a baloncesto. Eso sí, 

protestamos y gritamos si creemos que nuestra con-
sumición del tercer tiempo no está en su punto.

Permitidme hablar de mi experiencia personal. Hace 
ya dos temporadas que juego asiduamente en este 
grupo y la verdad es que tiene un efecto rejuvenece-
dor. Y no solo físicamente y/o de espíritu; mi material 
deportivo también ha tenido que rejuvenecer. Es cu-
rioso cómo encoje la ropa cuando está en el armario 
sin usarse. Un consejo: las bambas de los años 80 
no suelen aguantar bien 20 años de inactividad y ti-
enden a deshacerse en la primera entrada a canas-
ta. Comparado con el tipo de juego actual a base de 
triples y mates, mi juego está anticuado: tiritos de 4 
o 5 metros y defensa en zona, pero el grupo es tan 
amable que acepta todo tipo de juego y hasta me la 
pasan para que tire (y, válgame la falsa modestia, 
a veces incluso entran). La mayoría somos cuaren-
tones (en mi caso, cincuentón) y aunque hay gente 
que todavía juega espectacularmente bien, cualqui-
era cabe en el grupo y todos aportan algo positivo. 
De vez en cuando se incorporan jóvenes que dan 
alegría al juego… y una velocidad envidiablemente 
imposible se seguir para mí. En esos casos es como 
si jugase con mis hijos, literal, porque uno es com-
pañero de mi hija de 17 años. Por si todo esto fuera 
poco, como todo deporte de padres que se precie, a 
menudo se organiza el tercer tiempo del encuentro. 
No diré que es la mejor parte, pero sin duda es muy 
buena y necesaria, sobre todo para reponer líquidos.

A pesar de que ya no me recupero como antes, a pesar 
de que he tenido que invertir en bambas nuevas, a 
pesar de que me he visto forzado a aceptar que mi 
talla es la XXL, a pesar de todo ello, disfruto mucho en 
este grupo. Sencillamente: me gusta jugar a básquet. 

Antonio Pardo
Pare d’alumnes

1) Diccionario adolescente-castellano: boomer se refiere a la generación del baby boom.
2) Diccionario castellano-adolescente: halagüeño indica un panorama de éxito o, dicho en términos actuales, 1 millón de likes. 
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Marc Suñé Pou
Promoció 2009-2010.
Doctor en Farmàcia
Pharmaceutical Development Scientist, Medichem SA
Professor Associat de la Facultat de Farmàcia, UB 

Enguany ha fet 10 anys que et vas graduar a l’Escola 
Pia de Sarrià. Formes part de la generació nascuda 
el 1992, coincidint amb els Jocs Olímpics de Barce-
lona. Té sentit per a tu allò d’“Amics per sempre”?
Diuen que els amics de veritat es coneixen a la uni-
versitat, però tinc la sort de poder dir que de l’Esco-
la he mantingut diversos “amics per sempre”. Tot i 
passar 10 anys des que ens vam separar, hi ha gent 
amb la que em veig setmana rere setmana, i que ja 
no ens separarem mai. A més, segueixo tenint molta 
relació amb l’Escola Pia, tant amb el seu personal 
com amb diferents entitats o organitzacions, pel que 
puc afirmar que l’Escola sempre formarà part de la 
meva vida i serà aquell “amic per sempre”.

L’any passat et vas doctorar en Farmàcia i ara com-
pagines el treball en la indústria farmacèutica amb 
la docència a la universitat. A nivell professional, 
què et va aportar l’escola? 
A l’Escola tenim la sort de poder comptar amb diversos 
professors que són doctors, pel que tenim referents 
que coneixen de primera mà el món de la investigació 
pública. Des del Treball de Recerca que em va dirigir 
la Marisol Sánchez, fins a les classes i una assignatura 
optativa de Física del Julià Hinojosa orientades a fer 
créixer la curiositat pel món que ens envolta, crec que 
són dos punts que em van aportar molt a la meva car-
rera universitària i professional. De fet, el món de l’I+D 
és el que m’apassiona, i al que em dedico tant a nivell 
d’empresa privada com a nivell acadèmic i d’investiga-
ció amb el grup de recerca de la Facultat. 

A nivell de docència, també tenim molt bons profes-
sors que per mi encara segueixen sent referents a 
l’hora de planificar les classes que imparteixo a la 
Facultat. Crec que en el món universitari fan falta 
més professors vocacionals amb ganes de connec-
tar amb l’alumnat i fer créixer el seu interès en l’as-
signatura que expliques, i per sort a l’Escola també 
tenim professors apassionats en el seu camp. No 
oblidaré les classes de Biologia de l’Imma Ariño, o 
les d’Història del Sr. Puig o del Jordi Vilar. De fet, 
el Jordi em va ajudar en els meus primers passos 
com a docent donant-me consells a l’hora de plan-
tejar les classes, i em va explicar la importància de 
la innovació docent per poder transmetre millor els 
coneixements i fer créixer l’interès a l’alumnat.

Has estat vinculat a la Pastoral i al MOU-TE durant 
molts anys, fins i tot com a exalumne. 
Crec que és molt important conèixer el nostre món 
interior, així com la realitat dual de riquesa/pobresa 
de la nostra societat i planeta; i la Pastoral i el MOU-

TE són espais ideals 
per fer aquest exercici, 
ja que treballes la re-
flexió, la interiorització 
i fas activitats volun-
tàries per ajudar els 
que més ho necessiten. 
Són dos ambients que 
em van ajudar molt a 
conèixer com era per 
dins i a plantejar-me 
dubtes i inquietuds que 
en el dia a dia de les 
nostres vides no ens 
plantegem. A més, tinc 
molt bons records del 
MOU-TE, tant com a 
participant com a mo-
nitor, amb moments 
tan divertits com les 
nits mogudes, els cap 
de setmana a Claverol 
o les caminades noc-
turnes per Collserola.

Quines coses de  
l’Escola Pia de Sarrià 
formen part de tu? 
Sempre sentiré una vinculació molt forta amb l’Es-
cola Pia. A nivell educatiu m’ha format i he arribat 
fins aquí a partir de la seva formació. A més, l’edu-
cació en valors que es transmet sobretot a partir del 
MOU-TE trobo que m’ha fet créixer com a persona. 
Considero que no hi ha educació sense transme-
tre valors ni intentar fer créixer l’esperit crític de 
l’alumnat. No totes les escoles ho aconsegueixen, 
però l’Escola Pia de Sarrià puc dir que m’ha ajudat 
en aquest sentit.

Practiques l’escalada i l’alpinisme. La teva passió 
per la muntanya també té relació amb l’Escola? 
Per mi la muntanya és una forma inherent a la meva 
vida, no m’imagino sense ella, ja sigui fent trekkings 
i rutes, escalada clàssica en roca, escalada en gel, 
alpinisme o esquí de muntanya. A més, la forma en la 
que fas muntanya també és important: no és només 
el que fas, sinó com ho fas. Tenir referents a l’escola 
com el Jordi Esgleas o el Pere Lloveras, que ha obert 
moltes vies i és un gran escalador i alpinista, em va 
ajudar a motivar-me per seguir creixent en aquest 
món. A més, som uns privilegiats perquè tenim un 
rocòdrom a l’escola, i pocs centres poden dir-ho!

Un record de l’Escola que t’acompanyarà sempre. 
La primera Nit Moguda que vaig dormir a l’Escola 
com a monitor. Va ser una nit en la que els infants 
s’ho van passar d’allò més bé, i sempre quedarà el 
record d’aquell túnel del terror que vam fer per tota 
l’escola de nit. Va ser una nit màgica i inoblidable!







Estimar per sempre
i fer bons amics.

Construir i entendre
un món més bonic.
Són anhels comuns
que volem per a tu,
si caminem junts,

summem ben segur.

Som l’Escola Pia Sarrià,
la nostra llar, la vostra casa.

125 anys posant el cor 
a cada passa.

Amb l’afany de tots, 
obrint camins, 

trencant barreres… 
125 anys creant futurs, 

i el teu t’espera!

Educar el conviure,
i a donar la mà,

per gaudir, per riure
i per ajudar.

Són anhels comuns
que volem per a tu,
si caminem junts,

summem ben segur.

Ensenyar la vida
per saber i per fer,
actituds d’estima
i a ser tu mateix.

Són anhels comuns
que volem per a tu,
si caminem junts,

summem ben segur.





El paper d’aquesta publicació ha estat produït 
a partir d’un 60% de fibres reciclades i d’un 40% de fibres verges amb certificació FSC.
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