
número 257

novembre-desembre
2018 Publicació de l’Escola Pia de Terrassa

Bones Festes!



2

DIA A DIA

Â^ÅÅÉéí~ÛíI=åç=Åçãé~êáëÊ=¨ë=Éä=åçëíêÉ=äÉã~=OMNUJOMNV>
«Accepta’t, no comparis» vol sensibilitzar i promoure la
reflexió sobre el valor de la diferència i la igualtat en els
drets i les obligacions a la nostra societat. La nostra es-
cola, els nostres joves i els nostres infants volem créixer en
una societat en què el reconeixement de la diferència i la
igualtat d’oportunitats siguin el nostre estendard de curs.
Per aquest motiu, durant tot l’any volem enfocar el nostre
lema des de la perspectiva de la inclusió de cada nen i nena,
de cada jove amb el seu sexe, la seva creença i el seu origen.
Volem treballar per modificar els estereotips que ens
allunyen del respecte mutu i volem sentir-nos acceptats
tot acceptant tothom. Volem desplaçar el rebuig i la por
omplint el nostre espai de convivència amb confiança i amor.
Volem pensar en tot allò que podem millorar amb el nostre
testimoni i la nostra acció a l’escola. Així doncs, volem viure
aquest lema de manera inclusiva i fer entre tots i totes rea-
litat el nostre somni.

Llançament del lema a les etapes d’Infantil i Primària

Durant els primers dies de curs vam fer el llançament del nou
lema: «Accepta’t, no comparis». Us volem fer partícips de
l’activitat de Dimensió Interior que es va poder realitzar grà-
cies al bon clima regnant per part de tots els nens i nenes
des d’Infantil a Primària. Escoltar i trobar-nos a nosaltres ma-

teixos, acceptant alguna cosa que ens costa i mostrant la part
més sensible del nostre jo, costa, però pot ajudar a donar pas
a les nostres fortaleses. «Ser bell significa ser tu mateix.
No necessites ser acceptat pels altres. Necessites ser ac-
ceptat per tu mateix», diu Trich Nhat.

Logo dissenyat per Mireia Codinas de 1r de Batxillerat
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Pensar

Pensar ens identifica com a ésser hu-
mans i és una capacitat que esdevé
competència a mesura que aprenem a
aplicar-la en àmbits específics i funcio-
nals. Pensar té a veure amb raonar,
amb reflexionar, però és molt més que
això, és una actitud.
La filosofia és pensament i qualsevol
àmbit del coneixement i de la nostra
vida al qual vulguem trobar sentit re-
querirà del pensament. Tal com escriu
el filòsof Josep Maria Esquirol: «Pensar,
doncs, és una activitat que té a veure
amb el sentit; amb la significació que
les coses tenen en el si de la nostra
vida». Tota persona pensa i fer-ho
ens permet donar sentit a allò que
fem.
Per altra banda, la pedagogia ha prodi-
gat teories, taxonomies i lèxic a l’en-
torn del pensament i el pensar es fa
present a l’escola. Ho podem veure al
Document d’Estil Metodològic de l’Es-
cola Pia de Catalunya, que opta per
educar l’actitud crítica, és a dir, la ca-
pacitat dels nois i noies d'expressar la
seva opinió de manera raonada. El seu
conreu requereix del pensament crític,
que pot ser vist com una presa de cons-
ciència de la realitat. 
Aprenem a pensar, també, a partir dels
models propers, familiars, escolars i cul-
turals, però cal ampliar-los, i el pensa-
ment crític ens ajuda a ser autònoms,
lliures i a aprendre a donar sentit a
les nostres decisions.
Parlem del Nadal i del final de l’any
perquè són esdeveniments, i fins i tot
fites, que vivim amb una rellevància so-
cial que també ens ofereix oportunitats
per pensar i comprendre quin és el sen-
tit que tenen per a nosaltres, repensar
des de si, pensar cap endins i més que
cap endavant. Us desitjo unes festes
plenes de goig i de compromís amb
l’Altre i amb l’Amor. Bon Nadal!

Carles Cereceda

DIA A DIA

Editorial

Carles Cereceda 

Llançament del lema a les etapes d’ESO i Batxillerat

La presentació del lema s’ha treballat a
partir d’unes imatges que ens han fet
reflexionar al voltant de les nostres de-
bilitats i les nostres fortaleses, tot en-
tenent que, com a humans, no som
perfectes i que aquesta perfecció a la
qual la societat ens empeny no existeix. 
Tenir referents a seguir és molt bo,
però tenir models a copiar no és sa.
La reflexió col·lectiva que, com a joves,
podem fer al voltant dels models que la
societat ens imposa és un debat que

El lema d’aquest any se’ns presenta
com una magnífica oportunitat i com
un repte ambiciós. «Accepta’t, no
comparis» és una oportunitat per a
treballar de manera més intensa la
dimensió interior dels nois i de les
noies. Obrim més espais a l’escola per
treballar, per una banda, l'autoconeixe-
ment (reconèixer les nostres habilitats
i debilitats) i, per l’altra, l’autoaccepta-

ció (estimar-nos i valorar-nos amb
totes les nostres dimensions). 
«Accepta’t, no comparis» és un repte:
volem donar poder als nostres joves
perquè puguin entendre les pres-
sions socials que ens envolten, so-
bretot totes les relacionades amb la
nostra imatge, no només a les xarxes
socials, sinó també en la nostra relació
diària entre companys i companyes. 

ens farà créixer. Els influencers i els fa-
mosos no són realment allò que ens
volen fer creure, i és per això que el mi-
llor que podem fer és creure en no-
saltres mateixos. 
Al llarg del curs, i acompanyats dels nos-
tres tutors i companys, realitzarem acti-
vitats que ens ajudaran a acceptar-nos
com a persones i, a poc a poc, a abando-
nar la necessitat de comparar-nos cons-
tantment els uns amb els altres. 
Us hi atreviu? 
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Durant la jornada de divendres 30 novembre tots els alumnes
de l’escola van fer activitats i actes diferents a les diferents Eta-
pes. La celebració s’ho val, St Josep de Calassanç és el nos-
tra patró!
A l’Etapa d’ESO es celebra amb la festiva i esperada Jornada
Esportiva. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa són l'es-
cenari d’una gran jornada de l’esport a on alumnes de primer
fins a quart realitzen diverses competicions. Els clàssics fut-
bol i bàsquet però també els moderns Padel i les diverses acti-
vitats dirigides com ara Body Combat, Aerostyle o Spinning.
També s’han practicat esports de natura, Shootbal i Xap-polo
(una modalitat de waterpolo). Al llarg de la jornada s’han viscut
moments molt emotius i d’altres d’emocionants, però el més
important és que totes i tots hem pogut gaudir d’una diada
de companyerisme i  joc net. A més a més s’ha habilitat una
parada de begudes solidàries a on els beneficis extrets es
destinen a les Beques Escolars de la Fundació Escola Soli-
dària per a les escoles ubicades al Senegal.
Cal recordar també que el dimarts dia 27 Novembre, un total
de 30 alumnes de 4t d’ESO, van participar de la “Caminada
per la Pau”, en la seva 28ena edició. Va ser una activitat feta
conjuntament amb altres noies i noies d'escoles Pies de Cata-
lunya i el lema d'enguany ha estat: “Dos mons en un mar”.
Va ser un recorregut de 8km entre Vilanova i Sitges, on
vàrem gaudir d’un paisatge magnífic prop del mar i  amb molt
bona companyia de companys/es
També el dijous 29 Novembre es va celebrar la tradicional
Xocolatada solidària en favor de les Beques Solidàries, hi
han participat alumnes, professors, personal de secretaria i ser-
veis. És van  servir més de 600 croissants amb el seu respectiu
got de xocolata calenta!!! Gràcies a tots!! 

DIA A DIA

A les Etapes de Primària i Infantil ho vam fer: compartint, jugant
i aprenent amb els companys grans i petits. Enguany van tornar
a iniciar la jornada amb el llançament de la cançó del Lema
“Accepta’t, no comparis” escrita i dirigida per en Ramon
Burgaya, mestre de l’escola. Va ser un moment ben especial,
carregat de ritme i bona companyonia. I de quina manera se-
guim la jornada? Doncs, amb les tradicionals
“FIRETES DE JOC”. Activitat que fa anys preparen els nois i
noies de Cicle Superior amb entusiasme i il·lusió. Aquí intervé
la logística, el treball d’equip, les ganes, la voluntat, la creativi-
tat, l’experiència i la coordinació, perquè tot sortí rodó! Quina
manera més lúdica i entretinguda d’aprendre tot jugant.
La tarda va ésser més tranquil.la, els companys grans van tenir
la missió d’explicar la vida, mitjançant diferents dinàmiques, de
St. Josep de Calassanç. 
Finalment a tots ens esperava un fi de festa ben enjogassat i
amb sorpresa, compartir  amb les nostres famílies una bona xo-
colatada i un espectacle de circ, clown, humor i malabars amb
“Circus Show”
Amb aquest fi de festa ens vam sumar de manera solidaria
a la Marató TV3, ajudant a pujar el marcador! Gràcies a tots i
totes per fer-ho possible! 
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Acollim 16 entitats solidàries de la ciutat i més de 200 fa-
mílies. Gràcies!
Hem celebrat la tercera edició de La Tarda Solidària, un esde-
veniment centrat en els nens i en la solidaritat.
Pulseras Candela, Associació Sanfilippo Barcelona, Funda-
ció Ramon Martí i Bonet contra la ceguera, Petits Detalls,
Asociación Aleix y Max, Todos contra la Histiocitosis, GAS,
Fupar, Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU),
Mua Solidaris, Prodis, Càritas Arxiprestal a Terrassa,
AVAN, Amics del Nepal, Roba Amiga, Oberts al Món i Ami-
gos de Odisha van ser les entitats solidàries participants i que,
conjuntament amb l’escola, vam organitzar un munt d’activi-
tats lúdiques per a nens i nenes de totes les edats.
Més de 200 famílies vau participar de la iniciativa que l’escola
organitza amb l'objectiu  d’aconseguir que es converteixi en
un referent de solidaritat a Terrassa.
Us agraïm molt la vostra participació, famílies i entitats! Per-
què de nou demostrem junts el nostre compromís amb les
persones i fem palès que el nostre afany per construir un món
més just, sostenible i en pau no cessa, ans al contrari, està més
actiu que mai!
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Darrera d'esquerra a dreta : Vicente Ila Bruned, Javier Garcia Aparicio, Javier Ro-
driguez Alsina, Aleix Pons i Coll, Antoni Torras Castany, Josep Puig Verdejo.
Davant : Ismael Fernandez Osete, Per Vives Vilà, Josep Maria Pallarés Soler, Joan
Jorba Valls, Jordi Lopez Pernas, Juan Miguel Serna Hernandez i Joan Trullàs Rosell

El curs 1967-1968 vàrem fer Preuniversi-
tari un total de 18 alumnes. En acabar,
vàrem cursar diverses carreres università-
ries, la vida ens va portar per diferents ca-
mins professionals i també a viure i
treballar a diferents ciutats, fins i tot a
Honk-Kong!
En Josep Puig, que és el que ja remenava
les cireres quan estudiàvem, i que és qui va
anar a viure a Honk-Kong, va moure els fils
per tal de fer la trobada dels 25 anys del
final de Preu; i ara pels 50 anys. 
La Montse Pueyo ens va fer una visita
guiada per tota l’escola el passat 7 de juny.
Alguns feia 50 anys que no havien tornat
a l’Escola Pia!
En acabar, ens vàrem fer la foto a l’escala
de l’entrada i després vam anar a dinar. Va
ser fantàstic retrobar-nos i recordar vells
temps, anècdotes, experiències, etc. 
Gràcies, Pep, per fer-ho possible i a tots els
altres per assistir-hi. Esperem ser-hi tots a
la propera trobada, i no trigarem 25 anys
més!

En aquest número volem tenir un record
per a una persona que ens va deixar el
passat mes de setembre, als 86 anys. Va
ser mestre i company d’alguns de nosal-
tres; de molts pares i mares i, fins i tot,
d’algun avi. Es deia Alejandro Quevedo.
Va començar a l’escola quan la majo-
ria de mestres eren religiosos escola-
pis. Alguns com ell no ho eren, eren
seglars.
Va ser el meu professor de literatura
espanyola a 3r de Batxillerat (potser
avui seria 1r d’ESO). Confesso que, a mi,
em costava una mica; en aquella època
els coneixements s’havien d’aprendre de
memòria. Era una altra manera de fer;
ben diferent a la d’avui. Hi havia molta
disciplina, era força més rígida. El silenci
omplia gairebé sempre els espais i les
aules. Només se sentien els alumnes
quan se’ls preguntava la lliçó.
A ell, però, li recordo un tracte un xic més
suau. Ara penso en les seves classes.
Acostumava a fer el ruedo. En els seus
anys de professió, hi va haver molts can-
vis en la manera d’ensenyar i en el tracte
amb els alumnes. S’hi va adaptar bé: va
ser mestre d’alumne, des de nens i nenes
de 7-8 anys fins a nois i noies de 13-14.

En un principi només era de nens, l’es-
cola. La coeducació va arribar més tard.
Una de les virtuts que li reconeixem és
que li agradava estar amb els infants;
tant que, quan es va jubilar, va seguir
venint a l’escola per ensenyar una de
les seves aficions preferides: els es-
cacs. En sabia molt i li agradava de
transmetre el que sabia.
A més, curiosament, he tingut la sort de

poder compartir amb ell unes estones a
la residència on va viure uns quants anys,
per culpa d’una llarga malaltia. Fins fa
gaire temps, encara recordàvem coses de
quan ell treballava a l’escola. 
Estic content de poder-li dedicar unes
paraules d’agraïment en aquest espai de
la revista.

Agustí Planas
Mestre de Primària
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El dia 24 d’octubre vam realitzar una sessió inicial d’obser-
vació astronòmica al pati de sorra de l’escola. Vam utilitzar
dos telescopis catadiòptrics del tipus Maksutov-Cassegrain amb
els quals els alumnes d’ESO i Batxillerat voluntaris van poder
observar diferents objectes de la volta celeste.
Era una nit òptima per a observar Mart, el planeta ver-
mell, Saturn, els anells i la banda de Cassini del qual es
podien distingir, i la Lluna, de la qual van poder veure les
zones de mars i els cràters. La nit guardava una sorpresa:
descobrir un petit tresor estel·lar, l’estrella Albireu, un
sistema binari en què una gegant blava gira al voltant d’una
estrella de major grandària, de color ataronjat. Són un parell
d’estrelles molt visuals cromàticament i que, a simple vista,
ni tan sols es poden observar. També vam treballar les cons-
tel·lacions, visibles a ull nu, com la constel·lació del Cigne,
amb Deneb com estrella alfa, la constel·lació de Cassiopea i
l’asterisme anomenat Triangle d’Estiu format per Deneb, Al-

rå~=åáí=ãçäí=ÉëéÉÅá~ä=çÄëÉêî~åí=Éä=ÅÉä

qçåá=jáê~ëW=Éä=ãÉì=Åçãé~åóI=Éä=ãÉì=~ãáÅ
El passat 24 d’octubre ens va deixar el nostre company Toni
Miras. Tots dos, si fa no fa, vam entrar a formar part de l‘Escola
Pia de Terrassa el mateix curs, allà pel 1984 (com la famosa i ma-
gistral novel·la de George Orwell, un referent de la ciència-ficció
que ens agradava a tots dos). Érem molt joves, plens d’energia, ell
més prim i jo amb més cabell, immersos en uns anys il·lusionants
per a nosaltres a tots nivells (personal, social, professional), amb
reptes a superar en un moment de construcció d’un nou model
d’ensenyament, la famosa reforma educativa, una de tantes que
posteriorment viuríem (i patiríem): LODE, LOGSE, LOCE, LOE.
Entre bromes i renecs les vam superar totes sense prendre massa
mal. Érem gent optimista. El Toni era una persona optimista.
Ho era sempre i, especialment, en els moments difícils que li van
tocar de passar per problemes de salut. El Toni era físic i en es-
pecial era un apassionat de l’astronomia. Sempre tenia un mo-
ment per a deixar-te anar una explicació sobre no sé quin quàsar,
un forat negre o en quina fase es trobava la Lluna. Històriques són
les seves observacions astronòmiques nocturnes (i alguna de
diürna, del Sol) amb alumnes en les quals, deixant moltes hores
del seu temps lliure, intentava contagiar la seva passió per planetes
i estrelles. Era generós. Jo sempre li agraïa la seva predisposició a
fer el que calgués, sempre disposat a ajudar. La seva altra gran
passió era la cuina. Li agradava cuinar. I menjar, és el que té estar
tan a prop dels fogons: un cop veia el resultat no es podia estar
de gaudir del resultat.
El Toni, a l’escola, era un tot terreny. Quan el vaig conèixer,
duia la part informàtica del centre, en uns moments en què tot el
relacionat amb el ordinadors encara formava part de la fenome-
nologia paranormal (de fet, encara passa avui dia). Va dissenyar
un programa de gestió de les notes amb eines que ara considera-
ríem prehistòriques. I funcionava, i de tant en tant fallava (sí, i
què?) i ens tocava a alguns (a ell el primer) de fer maratons d’hores
de feina per tenir-ho tot  a punt. Però la feina sortia. En aquests
sentit, eren temps heroics, i els nous programes de gestió de l’a-
valuació que posteriorment han anat arribant a l’escola em fan
valorar, ara encara més, el mèrit de la seva tasca. Vaig treballar

amb el Toni a diverses etapes: l’antiga FP (Formació Professional),
al BUP, al CES, a l’ESO, al Batxillerat i al PQPI (Programa de Qua-
lificació Professional Inicial). Eren mons (universos li agradaria més
a ell) absolutament diferents, amb perfils d’alumnat i problemà-
tiques radicalment diferents. I ell, que, com he dit, era un professor
tot terreny, sempre intentava ajustar-se al que li tocava fent un
munt de matèries (Física, Informàtica, Matemàtiques, Ciències pel
món contemporani) i adaptant-se a les necessitats. No em vull
oblidar d’una altra de les seves debilitats, Sevilla. Per a ell Se-
villa “tenia un color especial”, i a la que podia agafava carretera
(de nit, que és com li agradava conduir) i manta i cap allà, on tenia
gran part de la seva família (i també, siguem sincers, unes tapes
de caure de cul). Han estat 34 anys de compartir amb el Toni un
munt de vivències, moments bons (molts) i dolents (alguns). I ara
ens ha deixat. Perdo un company, perdo un amic, però mai perdré
tot el que em va aportar a mi i a la resta de companys que vam
tenir la sort de compartir amb ell aquest viatge. Per cert, va marxar
justament el dia que es tornaven a fer a l’escola observacions as-
tronòmiques amb els alumnes. La seva herència continua i conti-
nuarà en aquestes trobades, i en les estrelles que observem a
través del telescopi hi trobarem una part de la seva llum.
Adéu, company. Adéu, amic Toni. A reveure.

Josep Lluís Cerrudo
Director Pedagògic de Batxillerat

tair i Vega, que ha estat tan important a l’hora de confec-
cionar els calendaris i establir l’època de les collites.
Alguns dels participants van fer fotografies de la lluna de
molt bona qualitat a través del mòbil i els telescopis. Tots
vam gaudir de la ciència en un bon ambient i amb moltes
ganes de repetir i recuperar unes jornades que havia ini-
ciat el professor Toni Miras i que, en aquesta nova etapa,
va ajudar a planificar amb molta il·lusió. L’equip organit-
zador realitzarà properament una jornada oberta a tothom
que hi estigui interessat Us hi esperem!
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Treballar de manera cooperativa implica potenciar la participa-
ció de tot l’alumnat, treballar la seva autoconfiança i el lideratge
compartit. I per aconseguir aquest aprenentatge és bàsic treballar
la cohesió del grup-classe i fer que se sentin compromesos amb
un objectiu comú, alhora que els exigim una responsabilitat indi-
vidual per allò que aporten al grup. Cada alumne ha de voler
promoure l’èxit de l’altre perquè també és el seu.

Actualment la neurociència demostra que la col·laboració
dóna sentit a l’aprenentatge. Però és bàsic aconseguir integrar-
nos bé en un grup de treball, perquè només així augmenta la nos-
tra atenció i dedicació a la feina. Els equips estan molt ben
cohesionats quan cada membre té clar quin és el seu rol, funció
i repte d’equip. Amb aquesta manera de treballar promovem l’as-
soliment de l’excel·lència de cada membre i de tot l’equip.

En una classe organitzada de manera cooperativa, els estudiants
deixen d’estar centrats en si mateixos per aprendre a conviure,
per fer créixer llaços positius i duradors que els cohesionin
com a grup. Les diferents personalitats, capacitats i ritmes de ca-
dascun dels membres se sumen. I això és el que estem treballant
amb els nens i nenes de 1r de Primària amb la dinàmica de cohesió
de la poma. 
Avancem cap a una educació per a la vida, treballant les ca-
pacitats necessàries per ser, conèixer, viure i conviure en una
societat complexa i canviant.
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Tot un repte, tenint en compte la pluja i el fred del matí del
diumenge 28 d’octubre a Caldes!
La PIA&GO és una proposta saludable i solidària de l’Es-
cola Pia de Catalunya, que neix de la voluntat de crear
una comunitat de persones interessades a fer que un
hàbit com és l’exercici físic sigui també un motor per a
promoure accions solidàries. Una energia que es quantifi-
qui en la suma dels quilòmetres dels participants i s’expressi

en activitats obertes a tothom.
1073 inscrits per córrer o caminar a les diferents modalitats
de cursa i Km0, 111 voluntaris, 35 nanos i monitors del Mou-
te, 40 talleristes i usuaris de les Fundacions que van fer pos-
sible la vila, 50 membres de les corals, 35 empreses
col·laboradores i 30 persones de l’equip d’organització. Un
gran èxit de participació!

j¨ë=ÇÉ=NPMM=áåëÅêáíë=~=ä~=ëÉÖçå~=ÉÇáÅáµ=ÇÉ=ä~=má~Cdç>

La conferència Educar-nos per educar en l’#aprèniconviu” acull
més de dues-centes persones.
El passat dijous 15 de novembre, vam rebre a l’escola la doctora
Rosa Casafont, metgessa de formació base i neurocientífica,
que va compartir amb nosaltres de manera molt amena conei-
xements complexos sobre avenços que aporta la recerca cientí-
fica al món educatiu. 
Perquè som educadors i educadores dels nostres fills i filles,
ens cal seguir avançant en el saber sobre l’autoconeixement, el
funcionament de la nostra ment i del nostre pensament i tenir
ben clar com tot això influeix en la manera d’aprendre dels nos-
tres infants i joves.
La doctora Casafont ens va explicar que el nostre cervell està
en constant transformació i que els pensaments que tenim són
propis i que, per tant, podem modificar-los sempre. També ens

m~êäÉã=ÇÉ=åÉìêçÅá≠åÅá~=~=äÛÉëÅçä~=~ãÄ=ä~=açÅíçê~
oçë~=`~ë~Ñçåí

va dir que hem de procurar que els nostres fills i filles visquin
il·lusionats, essent conscients que aprenen més del que veuen
que fem que d'allò que els diem. Sempre tenen més força els
exemples que no pas els discursos! Alhora, la doctora ens va
assegurar que el cos necessita rutines i la nostra ment, crea-
tivitat i innovació.
Marca estil amb el teu somriure! Així va culminar la xerrada
de la metgessa, que ens va animar a viure la vida sempre amb
una actitud positiva, perquè això genera benestar i promou un
aprenentatge que va més enllà de l’adquisició de coneixements,
un aprenentatge que busca desenvolupar la capacitat d’aplicar-
los.
Hem d’aprendre i ensenyar a afrontar la complexitat per poder
viure en plenitud, tal com ens proposa el projecte pedagògic
SUMMEM. Perquè aquest és l’aprenentatge que necessita el
món canviant en què vivim.
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Compromís, al diccionari de la llengua catalana ve definit així:
«Obligació contreta per una promesa, una paraula donada, etc.»
Quan vaig entrar a l’AMPA, vaig donar la paraula d’ajudar els
pares, mares i l’escola en tot el que estigués a les meves mans
i ajudar que l’AMPA contribuís a l’educació dels nostres fills,
i us haig de dir que ha estat un plaer fer-ho. 
Durant aquests anys han passat molts mares i pares comprome-
sos, i amb ells hem fet moltes coses. Fer coses, si agafem altre
cop el diccionari diu: «Allò que s’esdevé, que es fa, de què hom
parla, esdeveniment, fet, circumstància, etc.» Doncs iniciar la
col·laboració amb la Marató de TV3; la festa de cloenda; el jazz a
la festa de graduació; les xerrades més adients a l’edat del nostres
fills, xerrades com ara les d'en Carles Capdevila o d'en Victor Küp-
pers, o la de la doctora Maria Jesús Comellas, o la del doctor Fe-
rran Salmurri, entre d’altres; els bancs que ens fa més amena la
nostra espera; l’equip de so del teatre, que ens fa més agradable
la nostra escolta; el pàrquing de patinets, que ens ajuda a fer una
mobilització més sostenible,i, de cara el curs vinent, podreu ob-
servar que els vídeos de presentació els veureu amb més qualitat,
entre d’altres coses que segur que em deixo.
Un dels punt febles que com a AMPA ens ha preocupat sempre 

DIA A DIA
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és el de la participació. Si tornem a  agafar el diccionari, a propòsit
del mot participar ens diu: «Tenir quelcom de comú amb una
cosa.» Crec que aquesta cosa és l’Escola amb el tot el que vol dir
“escola”. Des de l’AMPA, per mirar d’augmentar la participació,
aquest any hem començat els “pares enllaç” i n'estem contents.
Falta polir detalls, però crec que hem trobat la formula. Estigueu
atents perquè aquest any s’ampliarà a tota l’escola i crec que aju-
darem a tenir una AMPA més propera als pares i mares. 
COMPROMÍS, FER COSES i PARTICIPACIÓ. Amb els pares que
m’han acompanyat aquests anys, amb encerts i fracassos, ens
hem reunit cada més per fer ESCOLA PIA de TERRASSA. I sí, ha
estat un plaer haver aportat el meu temps i dedicació a fer-ho
possible. 
Per acabar, em queda la paraula futur. Segons el segons el diccio-
nari... Mireu, no us ho dic! El futur l’heu d’escriure vosaltres, i jo
també, ara com a pare, allà on hem deixat fonaments per cons-
truir-lo: el gran repte SUMMEM, els pares enllaç i donar con-
tinuïtat al projecte Família-Escola. Fa bona pinta el FUTUR. 
Gràcies a tots i totes, i ens veiem per l’escola.

Josep Rodríguez
President de l’AMPA (octubre de2010 – juny de 2018) 

En aquestes dates, és freqüent pensar i escriure allò que en
diem, carregats d’il·lusió i desig, la carta als Reis. Un document
informal, però escrit, que emplenem amb la convicció que els
somnis poden fer-se realitat i que el món ens proporcionarà
aquelles coses que creiem que falten en el nostre àlbum de la
vida per a sentir-nos complets, feliços i satisfets. Ignorant se-
gurament, conscientment o inconscientment, que mai són les
“coses” les que ens fan feliços.
Són sempre les persones i el “com” gaudim de les coses allò que
ens proporciona aquesta sensació quasi sempre inabastable però,
de ben segur, escassa i fugissera. I ho demanem posant-ho per
escrit tinguem l’edat que tinguem. De fet, és el primer compromís
escrit que ensenyem a fer als nostres infants, dient-los que hi ha
una relació directa entre el seu bon comportament diari i l’asso-
liment de tot allò que han demanat. Fins i tot el patge reial o
l’ambaixador els demanarà si han fet bondat els darrers mesos
per orientar la decisió tan inapel·lable com magnànima de Ses
Majestats.
Ho posem per escrit perquè, sense saber-ho, fem com els romans
antics que ja tenien molt clar allò de verba volant, scripta manent,
que ve a dir que les paraules se les emporta el vent mentre  que
la paraula escrita compromet. I si és davant de notari (o dels
pares), compromet per sempre. Però tots col·laborem a una certa
lassitud quotidiana i els bons propòsits proclamats s’esvaeixen,
lentament, igual que el vent s’emporta les fulles de la tardor.
Malgrat tot, la il·lusió es renova cada any igual que les fulles a la
primavera i, siguem o no infants, per aquestes dates engeguem a
tota potència la màquina dels somnis alimentant-la amb tota
l’energia comunicativa i comercial que arreu ens bombardeja,
amb música de fons i llumets pels carrers. L’escenografia em-
peny els nostres cors i ens sembla que els ulls dels infants
brillen més que mai.

Però enguany m’agradaria escriure la carta als Reis d’una manera
una mica especial i convidaria a tothom a posar per escrit, amb
bona lletra, tot allò que somiem i que desitgem, i no només per
a nosaltres mateixos i la nostra família i amics. Pensaria en allò
que entre tots, amb el nostre esforç i voluntat, voldríem aconse-
guir en un horitzó relativament proper, l’any 2028, posem per cas,
que ens vindrà a trucar a la porta més aviat del que ens pensem.
És clar que deu anys per endavant, direu, donen molt de si, i és
per això que cal dedicar-hi una bona estona o, potser millor, di-
ferents dies per anar seleccionant allò que realment ens importa
i creiem necessari assolir en aquesta dècada, per acostar-nos a la
llavor utòpica que tots portem dins quan ens decidim a portar
fills al món i somiem un futur plaent on puguin créixer.
I, sobretot, en escriure la nostra carta d’esperança i desig global i
col·lectiu, hauríem de procurar tenir ben presents les paraules d’un
savi que ens va abandonar fa uns quants anys, Joan Barril, que
deia que no hem de confondre mai “llibertat” amb “consum”
ni “felicitat” amb “confort”, ni “benestar” amb “diners”, atès
que que són coses vitals que no es poden comprar i que quasi
sempre cal lluitar per assolir-les i per conservar-les.
Un cop tinguem la carta escrita, independentment de l’edat, val-
dria la pena guardar-ne l’original i adreçar una còpia certificada
als responsables de l’ordre mundial i local per, d’aquí a deu anys,
poder-los demanar responsabilitats si cal i recordar-nos a nosal-
tres mateixos si hem estat prou decidits, coherents, lluitadors i
constants en el nostre comportament diari per a ser mereixedors
del bon futur que desitgem i reclamem per als nostres i, també,
per als altres.
Posar-se davant el mirall a vegades dona sorpreses.

Joan Vilardebò
Psicòleg – Orientador 
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Bonjour à toutes et à tous, 
Je suis Laura, je suis française et je
viens de l’Île de la Réunion. Certains
d’entre vous me connaissent déjà car
cela fait maintenant plus d’un an que
j’ai la chance de travailler à vos
côtés. J’ai l’immense plaisir de reve-
nir cette année et de continuer à as-

Bonjour tout le monde, 
Je suis Ophélie Gérard, vous allez me
voir tout au long de l’année dans les
couloirs de l’école Escola Pia puisque je
suis votre nouvelle assistante de conver-
sation en français. 
Je viens de Belfort, une petite ville fran-
çaise située a côté de la Suisse. Je suis
allée a la faculté de droit a Besançon,
une ville voisine. En 2016, je suis partie
étudiée en Angleterre un master en

Kia Ora or hello from New Zealand!
My name is Kimberley. I am 26 from
Christchurch New Zealand. It took over
30 hours to fly to Spain but I am very
happy to be here, everyone has been
so welcoming and friendly. In my spare
time I enjoy going for walks, watching
Netflix and playing video games. My
partner and I both came from New Ze-
aland to teach English he is situated in
Sant Boi. I am so excited to see every-

Hi! I am really glad to a part of the Es-
cola Pia family! The community of pe-
ople within Terrassa are very kind,
generous, friendly, cheerful and full of
optimism. The school is also very wel-
coming. I cannot wait to have memo-
rable experiences here and I am
excited to see what the future holds. I

sister les élèves dans leur apprentis-
sage des langues. Je suis ravie de
pouvoir partager d’autres aventures
avec vous et j’espère que vous allez
passer une très bonne nouvelle
année scolaire.
Bisous, 

Laura.

droit international. De 2018 a 2020 je
vais étudier un master en Affaires Hu-
manitaires Internationales a l’université
de York (UK).Je viens a Terrassa dans le
but de partager avec vous ma culture
et vous apprendre mon langage. Je suis
SUPER excitée de faire cette aventure
avec vous, je sais d’avance que vous
allez être géniaux  ! Que l’aventure
commence!!

Ophélie

thing this country has to offer. I chose
this experience to live like a local and
explore the rich culture Catalonia has
to offer. The main things I want to do
here is visit the Dalí museum, cook a
authentic paella and soak up the rich
history and Spanish sun. If you see me
around Escola Pia feel free to say Hi or
Hola! I look forward to meeting you! 

Kimberley

have previous teaching experience in
London, but my current experience
with teaching here in Terrassa is very
priceless and I am enjoying every mo-
ment of it! I hope to be influential
with the remaining time that I have
here in Escola Pia.

Richard

Hello everyone! 
My name is Monica and I am one of
the new English conversation assiss-
tants here at Escola Pia. I am from
London, United Kingdom and this
summer I graduated from university
in Contemporary Education from
Brunel University. I am very excited
to be here in Terrassa and start this

new adventure with everyone. I
think it will be a wonderful expe-
rience that will allow me to grow
professionally and independently as
a person.

Monica
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Hem començat un nou curs, i per als nens i les nenes de P3,
també una nova escola, uns nous mestres, uns nous com-
panys, una nova aula, una nova mascota i un nou nom de la
classe.
Entre d’altres coses, a P3 hem començat el SUMMEM i ja fa
dies que fem activitats de cohesió de grup. Ara ja ens co-
neixem, però cal anar una mica més enllà, ens hem de conèi-
xer una mica més perquè ens hem de poder vincular els uns
amb els altres. És ben cert que perquè puguem connectar-
nos tots plegats necessitem saber coses de nosaltres. A
què ens agrada jugar, quin és el nostre menjar favorit,
quina és la nostra joguina preferida... Aquestes són les
coses que faran que descobreixi i me n'adoni de la importància
de l’altre, de com m’agradaria compartir una estona de joc
amb ella o ella. Aquest seguit d’activitats que estem fent
ens estan cohesionant realment, ens fan sentir part d’un
grup i, el més important, ens fan sentir que tots som va-
luosos i que junts som millors.
L’altra activitat important és que ja tenim nom de grup. Els
companys grans ens van preparar una festa de benvinguda al
teatre de l’escola i ens van dir quin era el nom de la nostra
classe. Els noms són: GAMMA, ALFA, DELTA, BETA. Aquests
noms els van decidir aquests companys més grans i els van
relacionar amb els seus noms d’aula, perquè aquest any els
nens i les nenes de tercer van decidir que els seus noms anirien
relacionats amb filòsofs i pensadors... Va ser un gran dia per a
tots nosaltres.
I què més puc dir-vos? Doncs que el dia a dia l’escola és molt
emocionant, ple d’activitats diferents. Anem a l’hort a plantar
llavors, preparem cançons, recitem poemes, fem arts&crafts,
treballem per racons, tot això entre d’altres coses. Però so-
bretot el que ens agrada molt és l’estona de joc simbòlic. A
P3 tenim tot l’espai obert i podem anar d’aula a aula a
triar a què volem jugar i amb qui. Aquí és on descobreixo
nens i nenes nous i puc compartir amb ells els jocs.
Ens encanta anar a l’Escola Pia perquè ja som grans!!!
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A P5 ja hem iniciat el primer itinerari d’aprenentatge d’a-
quest curs. De sobte, ens va arribar una carta a l’aula en què
un director de cinema ens citava a tots els nens i nenes per
exposar-nos el seu problema. Es veia ben clar que necessitava
ajuda, i el vam rebre amb molta il·lusió. 
Resulta que ha fet moltes pel·lícules, però mai s’ha endinsat
en el món de l’univers i li agradaria molt fer-ho. Necessita
saber moltes coses del que ens podem trobar més enllà dels
núvols i, com que sap que som bons investigadors, ens ha
demanat la nostra col·laboració. Per què no cauen els pla-
netes? A partir d’aquesta pregunta, als nens i nenes de
P5, se’ns obre un ventall d’oportunitats d’investigar
sobre el Sistema Solar, sobre l’Univers, els planetes, la
gravetat, les formes, mides i distàncies, les posicions, els
moviments de l’ espai i un munt de sorpreses que aniran
sorgint a mesura que ens hi anem endinsant. Hem començat
i estem tots molt engrescats. Fem recerca d’informació i ca-
dascú també explica el que ja sap. Hem vist que ja sabem un
munt de coses! 

A partir de l’ experimentació, la recerca i les aportacions
dels experts treballarem en equips i intentarem resoldre
totes les preguntes. Ah! I no ens oblidem de la sortida que
hem fet al Planetari, s’han quedat parats de les coses que
sabem i això ens ha fet molta il·lusió a tots, tant als nens i
nenes com a les mestres...estem fent tots junts una bona
feina!

mÉê=èì≠=åç=Å~ìÉå=Éäë=éä~åÉíÉë\
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Ja fa uns quants anys que el Cicle Mitjà és l’encarregat
d’organitzar la celebració de la Castanyada a la Pri-
mària. Preparem els cartells anunciadors, la decoració, el

desenvolupament de la festa conjunta i, és clar, els pane-
llets i les castanyes! yes!

A Cicle Inicial
Els més petits de l'etapa gaudim de la Castanyada fent una ce-
lebració en dues parts. La primera part és la més íntima. Ens
trobem les classes de primer i de segon al teatre i ens divertim
veient una representació de la Castanyera, la Bruixa i els
Marrameus, a càrrec dels nostres mestres. Quan acaba la
representació, que ens serveix per a posar-nos en situació, ba-
llem i cantem les cançons pròpies d'aquesta festa i de la tardor.
Com ens agrada la gresca!!!
La part final de la celebració, la fem conjuntament amb la resta
d'alumnes de Primària menjant les castanyes i els panellets
que els bons companys de Cicle Mitjà han preparat. 
I això no és tot! A les classes d'anglès de la mateixa setmana,
hem conegut altres costums i hem descobert la part més
divertida del Halloween. Hem fet un cistellet per posar-hi els
caramels... Trick or treat!

A Cicle Mitjà
Ens encarreguem dels panellets i ho fem tot seguint un pro-
cés que ens porta a, per exemple, buscar i escriure receptes
de panellets i els ingredients (a 3r), calcular-ne la quantitat
necessària per a elaborar-los i aproximar els quilograms de
castanyes que es necessitaran (a 4t) i, finalment, fer-los.
Els companys i companyes de tercer fan la massa i els de quart
els acaben donant-los formes diferents. Ho completem fent les
paperines i omplint-les de castanyes torrades i preparant les
safates quan els panellets ja estan cuits.
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En ploure, no es va poder fer la celebració conjunta a la tarda
al pati i el ball es va haver de fer al teatre, amb bona música
i amb una coreografia que ens havien ensenyat els nens i

les nenes de tercer i quart! La menjada de panellets i castan-
yes es va fer a les diferents aules.
Va ser un gran dia!

A Cicle Superior
Com que el temps no va acompanyar, també vam fer la celebra-
ció a les aules. Vam començar la tarda jugant a la dama Cas-
tanyera, un joc de taula inspirat en el tradicional joc de les
dames, en el qual els nostres alumnes van haver-se de construir
les 12 fitxes necessàries per a jugar-hi; la imaginació i l'originalitat
de les fitxes va ser desbordant... Després vam aprendre el ball
que ens van preparar els companys de Cicle Mitjà i vam men-
jar castanyes i panellets.
Durant la setmana, i aprofitant les classes d’idioma, vam fer di-
verses activitats per celebrar el Halloween. A Anglès ens vam
apropar als orígens d’aquesta festa amb l’ajut dels nostres co-
neixements previs i d’una lectura sobre la seva història, que vam
anar comentant amb el suport d’un powerpoint. Després ens vam
posar a prova resolent un Halloween Kahoot que ens va en-
grescar molt, i també vam tenir l’oportunitat de gaudir d’algunes
activitats i jocs online. Per acabar, vam parlar sobre la festa de
la Castanyada amb la Mònica, la nostra auxiliar de conversa,
i vam buscar semblances i diferències entre ambdues cele-
bracions.
Des de fa uns quants anys, a l’àrea de Francès muntem uns ra-
cons amb diferents jocs en què els alumnes han d’utilitzar
vocabulari específic d’aquesta festa tradicional (sopes de lle-
tres, bingo, jocs de cartes, creació de postals terrorífiques, receptes
de bruixes...). Aquests racons són rotatius, de manera que tots els
alumnes hi van passant. A més a més, l’auxiliar de conversa cada
any ens prepara alguna activitat ben especial i autèntica
sobre aquesta tradició en la cultura francesa.
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Els alumnes de 3r d’ESO ja fa anys que fan pràctiques quin-
zenalment, tant a l’assignatura de Biologia com a la de Quí-
mica. Per a cada matèria hi ha una professora especialitzada
en aquestes pràctiques. Com que els resultats sempre han estat
positius, volíem ampliar aquestes pràctiques a tota l’ESO de
manera regular, i aquest any el departament de Ciències ha
implementat un programa de pràctiques per a la resta de
cursos, és a dir, 1r, 2n i 4t.
Sempre amb l’objectiu de motivar l’esperit científic i crític
dels alumnes, hem organitzat tres o quatre pràctiques per a
cada curs, que anirem desplegant de manera trimestral.
Per tal de poder atendre l’alumnat al laboratori de la millor ma-
nera possible, hi anem amb només la meitat de la classe. L’altra
meitat resta a l’aula fent la feina que deixa el professor. La pràc-
tica ja s’ha explicat amb anterioritat a classe i així podem apro-
fitar molt més el temps des del moment que entrem al
laboratori.
Al llarg d’aquest trimestre, hem fet la pràctica de 1r d’ESO
d'observació de cèl·lules vegetals, concretament de l’epi-
dermis de la ceba. 
Us puc assegurar que l’entusiasme dels alumnes se’m va enco-
manar totes les hores que vaig passar amb ells al laboratori.
Veure que “allò” que ells han preparat amb un tros de ceba ho
posen al microscopi i poden veure les cèl·lules (sí, aquell dibuix
esquemàtic i pla que estan farts de veure a la pissarra) els mo-
tiva d’una manera espectacular. He sentit comentaris com
«Quina classe més guai» o «M’agrada això de ser científica»,
que m’han fet acabar aquella classe amb una satisfacció im-
mensa.
A 2n d’ESO treballarem aquest trimestre la cromatografia
i la destil·lació com a mètodes de separació. Els de Biologia
de 4t faran extracció de l’ADN del kiwi i observació de mi-
tosis al microscopi.
Ja us ho anirem explicant!

Departament de Ciències
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A Secundària hem començat un nou
curs. Com sempre amb la motxilla plena
d’objectius, de somnis, de reptes i molta
il·lusió.
És per aquest motiu que des dels dife-
rents cursos de l’ESO hem plantejat di-
nàmiques encaminades a fomentar la
cohesió de grup.
Cal tenir en compte que la cohesió es
considera com la determinant més im-
portant d'èxit en petits grups, i que la co-
hesió grupal té efectes positius a les
contribucions individuals al grup. Tenim
clar que el fet d’assolir una bona coo-
peració, permetrà als alumnes gestio-
nar millor els conflictes i reforçar el
sentit de pertinença al grup. Crear un
bon clima d’aula és una eina indispensa-
ble per assolir els diferents objectius que
ens plantegem a cada curs.

Així ho han viscut els nostres alumnes quan els hem demanat que s’emporten de l’activitat:

“M’emporto bons moments, noves amistats i grans records.
També algunes lliçons de vida com que el teu comporta-
ment afecta i que no hem de tenir por”.

i~=áãéçêí¶åÅá~=ÇÉ=ä~=ÅçÜÉëáµ=ÇÉ=Öêìé

“Un bonic dia en contacte amb la natura i aprenent
a conèixer millor els meus companys de classe, amb
els seus defectes i les seves virtuts”.

“Units fem força. Jo faig el
que tu no pots, tu fas el que
jo no puc. Junts podem fer
grans coses”.

“El que m’emporto de la sortida és
una nova imatge del grup ja que
abans tenia la idea que estava molt
dispers i ara el veig com un grup que
es pot ajudar per aconseguir un ob-
jectiu comú”

“M’emporto molta gent nova amb la
qui confiar i el canvi d’idea sobre algun
company de classe”.
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BATXILLERAT

El passat 25 d'octubre, els alumnes de Biologia de segon de
Batxillerat vam fer una sortida de camp al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, concretament
per les valls que hi ha al peu del Montcau.
Ens vam trobar a l'estació d'autobusos de la Rambla ben d'hora,
on vam agafar un autocar que ens va pujar fins al coll d’Este-
nalles, lloc d’inici de la nostra feina. En aquest punt vam iniciar
el transsecte que consistia a visualitzar sobre el terreny i
fotografiar els continguts de la segona unitat del curs, ti-
tulada Una travessa pel bosc. 
L’estructura dels boscos i els seus estrats; els cinc regnes d’és-
sers vius; la biodiversitat; els organismes socis, amics, rivals o
aprofitats; els depredadors i les preses; la cripsi o camuflatge,
el mimetisme i els colors cridaners; les plantes adaptades als
medis aquàtics o humits; la virosta, l’humus i els fongs de tota
mena; l’erosió del sòl; els incendis forestals i les adaptacions
d’algunes plantes per a resistir el foc; la successió ecològica als
ecosistemes fins a la seva maduresa; espècies autòctones o
exòtiques; plagues i espècies invasores...
Al llarg del recorregut vam fer moltes parades per tal d'escoltar
les explicacions que ens feia el professor sobre els diversos or-
ganismes i fenòmens que retratàvem. Tot això al mig d’una
mena de concurs en què els alumnes havíem de trobar el
màxim de punts possibles del llistat d’observacions individual-
ment.
Cal afegir una petita dificultat en la sortida, deixant de banda
els constants canvis de temperatura al llarg del dia, i és que ca-
minàvem en una cursa constant per poder seguir el pas del nos-
tre professor. O sigui, que també va ser una bona activitat des
de la perspectiva de l’educació física: vam tornar cansades però
en forma!

Maria Piqué i Helena Ordoñez
2n Batxillerat D
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El passat 12 de novembre, els alumnes de Biologia de primer
de Batxillerat vam realitzar una visita a l’Agrupació Astronò-
mica de Sabadell, per tal d’ampliar el nostre coneixement i poder
conèixer l’opinió dels professionals sobre el tema ben actual de si
hi ha vida fora de la Terra.
La visita va començar amb una presentació divulgativa que ens
va ajudar a consolidar els conceptes estudiats. Constava princi-
palment de dos apartats: requisits que farien habitable un planeta
i possibles astres candidats a la vida.
Pel que fa la primera part, vam conèixer els principals elements
que formaven la Terra i la nostra galàxia, i vam veure nume-
rades les característiques que ens indicarien el planeta en
qüestió com a possible candidat a la vida.
Seguidament, al segon apartat, vam descobrir la quantitat sor-
prenent de planetes que podrien posseir vida, tant en el nostre
sistema solar com en tota la part de l’univers que s’ha pogut es-
tudiar fins ara. Tot i que alguns d’aquests planetes estan a cente-
nars o milers d’anys llum, és extraordinari tenir la convicció
que no som els únics habitants d’aquests cosmos. I aquesta
convicció és la de tots els investigadors que treballen en el camp
de l’astrobiologia.
I així, precisament avui, llegim a la premsa una notícia científica
amb aquests titular: «Troben el segon exoplaneta més pròxim
a la Terra».

Júlia García i Maria Gestí
1r Batxillerat C
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En aquesta primera revista del curs em fa il·lusió que
conegueu una mica més la Roser, perquè és una persona
molt dinàmica i treballadora, disciplinada i traspua un
entusiasme que s’encomana. La Roser és una magnífica
companya amb qui sempre pots comptar. És molt
atenta, responsable, implicada, creativa, discreta, de-
tallista, elegant i amb un gran cor.

Coneguem: Roser Durbán 

com s’han transformat. És increïble com les forces de la na-
tura aconsegueixen afaiçonar-les de mil formes diferents. Puc
dir sense cap dubte que la meva infantesa i adolescència van
ser molt felices. 
Als 18 anys vaig tornar a Barcelona per estudiar biologia. La
universitat t’acaba de fer créixer. Recordo les hores d’estudi
a la biblioteca, les pràctiques als laboratoris, les sortides de
camp, les classes dels dissabtes de la doctora Durfort, plenes
a vessar... I la gent. Vaig trobar molt bona gent. 
Casada amb un terrassenc, vaig venir a viure a Terrassa. Des
d’aleshores, és la meva ciutat, on visc i on treballo. Jo no tenia
clar a què em volia dedicar. Vaig fer una substitució a Can
Colapi i l’ensenyament em va “enganxar”. El que més m’e-
mociona, encara ara, és veure en els ulls dels nois i les noies
la il·lusió que els provoca allò que avui han descobert. Els que
em coneixen ja saben que el que més m’agrada és passar
hores al laboratori o al camp. No puc entendre l’aprenentatge
científic sense l’experimentació. 
La família és l’altre privilegi que la vida m’ha regalat. Gaudir
cada segon de la vida amb ells és, ara, una de les coses que
em fan més feliç. Des de fa uns quants anys hem engegat un
projecte conjunt per recuperar i engrandir els camps d’olive-
res. Ara ja comença a ser una realitat i ja tenim una petita
producció d’oli. 
Bé, no sé si us he avorrit gaire amb el que us he explicat. Està
fet des del cor. Una abraçada!

Roser Durbán
Professora de Secundària

Hola a tots i a totes. Parlar d’un mateix no és fàcil. Seure
davant del teclat i fer passar la teva vida per davant i triar
allò que t’ha fet feliç, que t’ha fet créixer, que t’ha huma-
nitzat, o bé, que t’ha rebel·lat i t’ha fet prendre posicions,
és un exercici complicat, però ho intentarem.  Som-hi !!! 
Vaig néixer a Barcelona fa 55 anys, però em sento tarra-
gonina. Un se sent del lloc on té els records, les vivències
més íntimes, i per a mi casa meva és Tarragona. Una ciutat
oberta, mediterrània, amb una llum especial. Les llargues
jornades a la vora del mar, les excursions per la Mussara a
buscar bolets… Sóc de mar i de muntanya, una combinació
que es reflecteix en algunes de les coses  que m’agrada fer.
Passar llargues jornades a prop del mar em relaxa. Em ser-
veix per a carregar piles. També gaudeixo molt de les ca-
minades entre oliveres i pins, farigola, romaní i sajolida de
l’altre indret que m’ha marcat, el poble dels meus avis pa-
terns. Un poble petit de la comarca de l’Anoia amb nom
de dona, Carme. La casa dels avis es va convertir en el lloc
on passàvem una part de l’estiu, la Castanyada, la Setmana
Santa… Recordo la cara del meu pare quan hi arribàvem
des de Tarragona per una carretera que només estava as-
faltada en part. També per a ell era el lloc on estaven els
records de quan era petit. Un cop allà, la vida es transfor-
mava. Fèiem coses que a ciutat eren impensables: jugar al
carrer, banyar-te a la riera, anar amb la bicicleta pertot
arreu, pujar al Coll de la Llentia a buscar fòssils i veure quin
era el més bonic. Només apareixíem per casa per menjar i
dormir. Seure a la vora del foc les nits fresques i escoltar
les històries dels adults de la casa és un altre dels records
més bonics que tinc. Us haig de dir que no teníem tele ni
mòbils ni INTERNET… Al poble només hi havia un telèfon,
la centraleta, i només anaves a trucar quan hi havia una
emergència. Però mai no ens avorríem! Amb la colla d’a-
mics trobàvem mil maneres de passar-ho d'allò més bé.
Ens inventàvem històries que després representàvem a la
plaça del poble. Fèiem pagar entrada, i amb els diners re-
collits anàvem a comprar anissos a la botiga. De més grans
teníem un grup de música i fèiem “concerts”. Jo tocava la
guitarra i cantava. El públic més entregat era el de l'esglé-
sia, que gaudia dels nostres cants durant la missa dels dis-
sabtes. Ara m’agrada més sentir cantar els altres. El que
recordo és la sensació de gaudir d’una llibertat que no te-
níem a ciutat. Com també el respecte per l’entorn, estimar
els camps d’oliveres i els boscos de pins i alzines. De totes
aquestes vivències, sempre en queda alguna cosa. Jo crec
que la fal·lera que tinc per recollir pedres em ve d’aquí.
Quan vaig d’excursió a qualsevol indret, sempre acabo amb
pedres a la motxilla. Em fascina saber com s’han format i
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Prevenció bucodental

Càries
Els bacteris que produeixen la càries són adquirits. El
nadó neix amb la boca estèril i a poc a poc va sent envaïda
pels gèrmens. 
Hi ha diferents causes que poden provocar càries dental:
Hidrats de carboni: els sucres simples com la sacarosa, que
és el sucre més consumit, la fructosa i la glucosa.
Concentració de sucre: Aliments com els caramels, els ce-
reals ensucrats, les llaminadures i els pastissos tenen una alta
concentració de sucre.
La freqüència del consum: La concentració de sucre a la sa-
liva n'anul·la la funció protectora i n'altera l'acidesa de la sa-
liva de forma prolongada. 
Aliments que poden provocar càries:
Sucre, caramels i dolços semblants, xiclets ensucrats, pastissos
i pastes, xocolata i galetes, fruits secs, patates fregides (xips),
cereals endolcits amb sucre o mel, begudes ensucrades, sucs
comercials, fruites ensucrades i formatges cremosos.
Consells sobre l'alimentació
Reduir, tant com sigui possible, els aliments cariògens,
especialment si són sòlids, adherents o amb facilitat per que-
dar retinguts. 
Evitar al màxim l'hàbit de picar entre els àpats. 
En cas de consum, s'aconsella de raspallar-se les dents
acuradament a continuació, retirant totes les restes de
menjar. 
Les fruites i els vegetals crus milloren la neteja de les
dents i estimulen el flux salival, per la qual cosa són molt re-
comanables.
Endarrerir tant com sigui possible la introducció d'ali-
ments dolços a la dieta del nen. 
Quan apareguin les dents, cal començar a oferir aliments
sòlids.

Raspallat dental
El raspallat dental redueix la placa bacteriana.
Als 6-7 mesos surten les primeres dents i cal iniciar la hi-
giene bucal dels infants, netejant-los les dents després dels
àpats amb una gasa i aigua, o amb didals bucals de silicona.
Als dos anys, cal introduir la utilització del raspall de
dents, adequat a la seva mida, amb quantitats mínimes de
dentífric fluorat. Quan són petits poden utilitzar una tècnica
senzilla d'escombrada horitzontal o de moviments circulars,
de forma suau.

S'aconsella fer el raspallat després de cada àpat com a
mínim dues vegades al dia, durant dos minuts cada ve-
gada. S’ha d’escopir l’excés de pasta dentífrica. 
La raspallada més important és la d’abans d'anar a dor-
mir, ja que les restes que queden a les dents durant tota la
nit són lògicament més perilloses, tant pel temps d'exposició
com per la disminució de la salivació durant el son.
A partir dels 6 anys l'infant pot començar a netejar-se per
sectors, incloent-hi la llengua i el solc de les genives.
Per evitar que el raspall de dents es contamini i es dete-
riori, s'ha de canviar cada 3-6 mesos.

Fil o seda dental
Serveix per netejar les restes de menjar que queden entre
les dents i que no s'eliminen amb la raspallada. 

Administració de fluor
El fluor és la substància més important en la prevenció de la
càries dental. Fa més resistent l'esmalt, afavoreix la remi-
neralització i disminueix la placa bacteriana i la concen-
tració de bacteris.

Meritxell Ferrer i Jordi Ribera
Infermers

Parlem de salut a l’escola
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Aquest estiu, la revista l’Escola s’ha fet
un bon tip de viatjar amb els nostres
alumnes pertot arreu!
Comencem la secció d’una fantàstica
manera: ni més ni menys que llegint la
revista davant de la seu del The New
York Times, a Nova York. 
Aquests nois i noies tan guapos que sur-
ten a la foto llegint la nostra revista són
la Joana i la Queralt Vallet, de 3r, la
Núria i el Lluc Vallet, de P5 i el Jordi
Vallet, de  P4. El Mateu Vallet, de P0
no surt a la foto, però ens consta que
també hi era.
Tota la família va anar al bateig d’una
neboda a Doylestown, prop de Philadel-
phia, i van aprofitar per fer una escapada
a Nova York i passar-s’ho d’allò més bé.

Notícies de  la Mediateca

Aquí tenim la Clàudia Simon, la Marina
Pla, la Míriam Romeo, la Júlia Pagan i
l’Andreua Martínez, que han estat des
de petites llegint i participant amb la re-
vista l’Escola. Vestides de gala, i val a dir
que guapíssimes,  van voler fer-se una
foto llegint la revista tot just abans d'a-
nar a l'acte de la tan esperada graduació
de segon de Batxillerat. 
Van dir adéu a les classes, però no a
l'escola perquè sempre portaran en el
record moments molt bons de la millor
convivència. 
Elles volen aprofitar per donar les gràcies
a tot el personal de l’Escola Pia de Te-
rrassa pels anys compartits! 
Us desitgem molta sort en aquesta nova
etapa de la vostra vida! Fins aviat!

Davant del Taj Mahal, una de les merave-
lles més famoses del món, hi trobem dues
guapíssimes mestres de Primària amb la
revista l’Escola: la Cristina Valera i l’Eva
Recasens. 
Aquest darrer estiu han passat plegades
gairebé un mes en un món desconegut, ple
d'estímuls que els removien el cos: noves
olors, costums, persones, menjars... 
L'Índia és un país intens amb un munt
d'emocions per sentir. Aquestes noves
sensacions els han mostrat que arreu del
món es pot trobar hospitalitat, generosi-
tat, ganes d'aprendre i somriures, molts
somriures! La diversitat és el que ens fa
créixer!
I és allà on van portar la revista l'Escola. 
Quina enveja, noies! Segur que ha estat
una magnífica experiència. 

Llegint L’ESCOLA 
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Aquestes noies tan somrients i simpàtiques són la Paula i la Mar-
tina Morales, de 2n d'ESO i de 3r de Primària, respectivament,
davant el Manneken Pis, a Brussel·les. L’estiu passat, amb els seus
pares, van estar voltant per Holanda visitant llocs emblemàtics
com el museu Van Gogh, la casa d'Anna Frank, una subhasta de
formatges a Alkmaar, Marken, Edam i Volendam, i per Bélgica:
Brussel·les, Bruges i  el museu Hergé perquè són una mica tinti-
naires! Quin viatge més xulo!

Llegint L’ESCOLA

I la revista va continuar viatjant... Aquesta vegada va anar fins
a Dinamarca gràcies a les nostres alumnes Mariona i Martina
Ferrer, de 5è de Primària i P5, respectivament. Acompanyades
dels seus pares, van fer una ruta per tot el país i van visitar
Odense, Legoland, un poblat Viking, Mons Klint, castells i, per
acabar, Copenhaguen, on van aprofitar per fer-se aquesta mag-
nífica foto amb la famosa sireneta. 
Esteu guapíssimes, noies! ! 

I per acabar, la classe de 4t de Primària
A. El passat mes de setembre van fer una
trobada d’alumnes amb els seus familiars
a Sant Júlia d’Altura per iniciar aquest nou
curs.
La Judith Pérez ens explica que van fer una
bona barbacoa per agafar molta força i
energia i així afrontar els nous reptes d’a-
quest curs. Com que els va fer un dia es-
plèndid, el bosc els va donar molt de joc
per jugar pels camins, fer partidets de fut-
bol i saltar a corda.
Les sensacions de les trobades familiars
sempre són tan bones que, tan bon punt
n’acaben una, ja estan pensant en la pro-
pera sortida.
Petits i grans feu molt de goig!

Llegint L’ESCOLA 
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Com cada any, la màgia del Nadal torna a casa nostra.
La il·lusió, els somriures i la bona companyonia es palpen
en l’ambient de l’escola, del carrer, de la ciutat. La nostra
comunitat sempre ha viscut de ben a prop aquestes fes-
tes, i emocionats hem mostrat, any rere any, el nostre
compromís i implicació en les celebracions nadalenques
de Terrassa.
Aquest any ens preparem per viure intensament unes dates
plenes de bons desitjos i anem una mica més enllà. Perquè

ens plau comunicar-vos que el patge Xiu-Xiu visitarà la
nostra escola el dia 4 de gener, de les 11h a les 13h
per fer la tradicional recollida de cartes de tots els nens i
nenes que vulguin venir a portar-les-hi.
L’acte el farem al teatre de l’escola i l’accés es podrà fer
a partir de les 10:30h per l’entrada principal (c/Col·legi).
Rebrem el patge i gaudirem junts fent tallers i activitats
ben nadalencs. Famílies, us hi convidem! Serà un plaer
compartir aquest moment amb vosaltres.


