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DIA A DIA

Enguany tota l’Escola Pia de Catalunya ha dut a terme, per
primera vegada des que celebrem el DENIP, un treball con-
junt dels delegats i les delegades de totes les nostres es-
coles, 20 en total a Catalunya, sota un mateix tema: «La
Càpsula del Temps».
Per què la Càpsula de la Pau? Des de l’Escola Pia de Terrassa,
amb el grup UNESCO d’alumnes i mestres, vam acordar que
era una bona oportunitat per poder conèixer diferents
Nobel de la Pau que han estat prou significatius al llarg dels
anys. Persones que han lluitat durant de la seva vida a
favor de la PAU i el bé de la societat, sense classes socials,
color o raça. Per aquest motiu li vam donar el nom de La
Càpsula de la PAU.
Els Nobel treballats des de totes les etapes han estat: la
Mare Teresa Calcuta, Malala Yousafzai, Nelson Mandela,
Martin Luther King, Dalai Lama, Rigoberta Menchun, Denis
Mukwege i Nadia Murad (els Nobel d’enguany) i els dos pri-
mers  premis Nobel Frédéric Passy i Jean Henri Dunant. Ho
hem treballat, tal com venim fent des de sempre, amb un
projecte comú. Des de P3 fins a 2n de Batxillerat, han pogut
reflexionar sobre com ens imaginaríem el món en un futur
relacionat amb la PAU. Això ens va dur a un procés en què
tot l’alumnat va poder escriure o dibuixar, imaginant-se en
quina situació estarà la PAU al món d’aquí a cinc anys. Tots
aquests missatges van ser dipositats en càpsules del temps.
El producte final van ser més de 1780 missatges que s’han
guardat al nostre Pou de la Pau. Cal fer una menció es-
pecial de la cançó «Accepta’t, no comparis», que en-
guany va ser dirigida pel seu mateix autor, el nostre
company i mestre de l’escola Ramon Burgaya.
Volem agrair la participació de les famílies en el acte de la
tarda. Elles també van poder realitzar una Càpsula del Temps
i guardar-hi els seus missatges.
Fins al proper DENIP. Us hi esperem!
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La Pau

Pau és una paraula polisèmica que
usem amb freqüència perquè forma
part del nostre vocabulari quotidià i
que, a diferència d’altres polisèmies, no
acostuma a induir a malentesos o a sig-
nificats contradictoris. Val la pena,
però, que ens hi aturem en aquesta
ocasió. 
A l’escola sempre cultivem el senti-
ment de pau i cada any a finals de
gener celebrem el DENIP, el Dia Escolar
de la No-violència i la Pau, que coinci-
deix amb la commemoració de la mort
de Mahatma Gandhi. 
La pau m’agrada entendre-la com un
do que ens arriba i que hem de saber
rebre i mantenir, en primer lloc, amb
nosaltres mateixos. Perquè la pau inte-
rior és font de pau tant per a nosaltres
com per al nostre entorn. Uns models
educatius no violents i un entorn pací-
fic incideixen directament en l’assoli-
ment de la pau interior, i aquesta és
una de les responsabilitats que tenim
com a adults i com a educadors. 
L’assoliment de la pau té més de procés
que de fita i s’ha de mantenir i conrear
cada dia al llarg de tota la vida.
Aquesta mirada sobre la pau, vista com
una actitud de relació amb nosaltres
mateixos, amb els altres i amb la vida
fa possible creure que tothom pot ser
font de pau, tal com reflecteix la pre-
gària de sant Francesc o els evangelis o
els vedes. 
I, finalment, prendre consciència que
saber rebre la pau no és fàcil, que re-
quereix un aprenentatge, una saviesa
que serà responsabilitat nostra i de
totes les persones que convivim i que
aspirem a viure en pau amb nosaltres i
amb el món. La pau genera pau, la
pau es rep i la pau es dona. 

Carles Cereceda

DIA A DIA

Editorial

Carles Cereceda 

Director (President del Consell): Carles Cereceda i Ferrés
Representants de la titularitat : Joan Baltà i Torredemer, Ricard Coll i Franquesa,
Josep Miras i Morillas.
Representants dels professors: Ramon Burgaya i Trullàs, Pau Francolí i Manils, 
Marta Cortès i Brufau, Ana Fernández i Álvarez.
Representants dels pares d’alumnes: Jordi Plaza i Alcazar (AMPA), Elisabet Carrera
i Rogé, Montserrat Rovira i Noguera, Xavier Sol i Torres.
Representants dels alumnes: Ismail Dahrouch i Chtoui, Bernat Montilla i Cano.
Representant del personal d’A i S: Josep Abril i Ramon.
Representant de l’Ajuntament: Margarita González i Corcoy

El dijous 20 de desembre de 2018 vam
realitzar la reunió constitutiva del nou
Consell Escolar. Com sabeu, el Consell Es-
colar és el màxim òrgan col·legiat re-
presentatiu de la nostra comunitat
educativa i la seva composició garanteix
que els diversos estaments tinguem ocasió
de participar-hi i, per tant, de coresponsa-

bilitzar-nos de la gestió global de l’escola.  
Durant el mes de desembre es van realit-
zar a l’escola les eleccions dels membres
dels diferents estaments que corresponia
designar i d’acord amb els resultats obtin-
guts, el nou Consell Escolar del nostre cen-
tre educatiu ha quedat constituït de la
següent manera:
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Ja fa gairebé 40 anys que els nens i les nenes de segon ofe-
reixen el seu temps als avis i àvies de la residència per a
gent gran de Mossèn Homs. Treballen un seguit de valors
com la solidaritat, la generositat i l’altruisme, i fan viure als
avis i àvies l’emoció d’aquestes festes d’una manera diferent.
A més, els lliuren uns obsequis recollits per a l’ocasió, fruit de
la col·laboració d’una colla de persones i entitats que, compar-
tint els valors esmentats, fan possible l’activitat.
Aquest projecte és, doncs, un clàssic que conserva intacta la
seva essència, però que també s’ha anat adaptant amb el
temps per tal de garantir el valor pedagògic a cada moment.
Un bon exemple d’aquesta actualització pedagògica del pro-
jecte és la inclusió del treball cooperatiu i les seves estructures
de treball en les activitats i tallers d’aquest d’acord amb el pro-
jecte SUMMEM.

DIA A DIA

Tallers d’expressió corporal

Tallers d’expressió facial
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DIA A DIA

Volem donar les gràcies a tots aquells que s’hi han implicat.
En primer lloc, agraïm la feina dels principals protagonistes,
els més de cent nenes i nens de segon que han fet d’actrius
i actors, que han dibuixat un somriure sincer a les cares dels
avis i les àvies. A l’equip de mestres que els ha guiat i acom-
panyat en la preparació de l’obra, amb la seva paciència i bon
fer diari. També volem donar les gràcies als alumnes de primer
i de quart i als seus tutors, que juntament amb PRODIS han
fet el paper reciclat i les postals de Nadal que acompanyen els
regals. Agraïm també a totes les famílies de segon tant l’a-
portació econòmica com l’esforç de preparar els vestits i el ma-
quillatge dels actors i actrius que tant goig feien, i molt
especialment la dedicació d'aquelles famílies que han esmer-
çat part del seu temps a recollir i embolicar els lots de re-
gals. Agraïm, finalment, la col·laboració de les següents
entitats i empreses que han aportat de forma desinteressada
tota mena d’obsequis: 

Natura Bio Cosmètics, Botigues Mari, Smilics
Technologies, Farmàcia Isern Parramón, Caixabank,
Olympus, DANBEL, Métrica Consulting SL, Motores
Campeon, Mercè Feliu, Llera Moda, Establiments
Vilalta, Gran Bazar Fortuna, La Sastreria, Muy
Mucho Sant Cugat, YogaOne, Artur Serra, Área de
Serveis Temps Lliure Q8, Farmàcia Matadepera,
Farmàcia De Vega, Farmàcia López Serra, Aluminis
Class 2016 S.L, Corredoria d'assegurances Vinyals
S.A, Parafarmàcia Nova, Farmàcia Segle XX, Mia, 
General Óptica. Farmacia del Monastir, Super Natural,
La Merceria, Casa de les llanes, Óptica Martin, 
Associació Pulseras Candela, DXC technology, BBV,
Gescobro, Luzdeseda, Farmàcia Brugueras, Farmàcia
Tugues, Cosmètics, Farmàcia Camacho, SEAT - Sarsa
Movento, MAPFRE, Farmàcia Marta Bueno, Natura.



6

DIA A DIA

El patge de Ses Majestats els Reis de
l’Orient va recollir més de 400 cartes
dels infants que van venir a rebre’l a
l’escola. La il·lusió, els somriures i la
bona companyonia es palpaven en
l’ambient! 
L’acte el vam fer al teatre de l’escola i
junts vam gaudir molt fent tallers i ac-
tivitats ben nadalenques amb els in-
fants. 
La nostra comunitat sempre ha viscut
de ben a prop aquestes festes i any rere
any hem mostrat emocionats el nostre
compromís i la nostra implicació en les
celebracions nadalenques de Terrassa. 

L’Escola de Música de l’Escola Pia de Te-
rrassa va funcionant a tota màquina.
Després de l’inici de curs de totes les seves
activitats regulars, com les classes d’ins-
trument, sensibilització i llenguatge, coral
i agrupacions instrumentals, va ser el torn
de la roda d’instruments, una activitat es-
pecífica per a Infantil, i també del teatre
musical, per als més grans de Batxillerat.
Ara, un cop passats els primers mesos
de preparació, ja hem entrat de ple en
l'època dels concerts i les audicions,
que ja seguiran fins a final de curs. Els
primers concerts van ser els de Nadal, en
què, repartits en dues actuacions, van can-
tar tots els nens i les nenes d’Infantil i de
1r i 2n de Primària, i on també van tocar
la major part de les agrupacions instru-
mentals de l’Escola de Música: la Petita
Orquestra de Corda (Primària), la Petita
Banda de Vent (Primària), el grups de
guitarres de Primària i d’ESO i, per supo-
sat, la Jove Orquestra, la nostra agrupació
de més nivell musical, formada per 40
joves d’ESO i de 5è i 6è de Primària.
Al gener, van ser els professors els que
van actuar, amb la presentació de l’es-
pectacle , pensat per a nens
i nenes a partir de 2 anys, i en què davant
d’un teatre ple vam poder gaudir d’una
gran actuació i un espectacle molt ben
preparat pels nostres professionals i que va
encantar a tots els assistents.
I ja tot seguit, ha estat el torn dels alumnes
d’instrument, cant i d’altres que participen
en el cicle d’audicions d’hivern. En aquest

cicle, actuen fent actuacions individuals,
durant 14 concerts, els més de 250 nens i
nenes que fan instrument a l’Escola de
Música. 
Aquestes audicions formen part del seu
procés d’aprenentatge, ja que suposen tot
un repte de superació per a ells. Sortir a
l’escenari des de ben petit per oferir el
seu treball al públic és tota una respon-
sabilitat que, un cop acabada l’actuació,
es converteix en satisfacció i orgull. Da-
rrere dels concerts, hi ha el seu estudi re-
gular a casa i el treball de guia i suport del
professorat de l’Escola de Música. 
A més a més de les actuacions individuals,
també participen en aquest cicle altres
agrupacions, com les Orquestres de Per-
cussió, dirigides per Jaume Gironès, la

nova Big Band, a càrrec de Xema Martí-
nez o les agrupacions corals, a càrrec de
la Lucia Beresova, en què el cant també
va acompanyat del moviment i l'expressió
corporal. 
El cicle d’audicions es completa amb el
concert de Teatre Musical, en el qual els
alumnes més grans actuen com a verita-
bles artistes, i el de l’Aula de Cant, amb
l’actuació de les millors veus de l’escola,
que interpreten un repertori molt exigent.
A tots plegats els volem felicitar des d’aquí
per aquests moments de música, esforç i
repte, i els encoratgem que continuïn amb
aquesta il·lusió de cara als propers con-
certs.
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La Festa de les Llengües és l’acte que compartim amb les famílies
i l’alumnat per explicar quin és el recorregut que podem fer a l’es-
cola per aprendre anglès, francès i alemany. A l’escola fa més de
30 anys que treballem el multilingüisme oferint l’anglès i el francès
a Primària i més de 15 anys apostant per l’alemany a l’ESO i al
Batxillerat.
La nostra fita ha estat sempre, i ho segueix essent, aconseguir que
tots els nostres alumnes tinguin un aprenentatge de les llengües
estrangeres profitós i motivador, i per això oferim un increment
notable d’hores dedicades a l’expressió oral, treballades amb au-
xiliars de conversa natives i estades al Canadà, a França i a Angla-
terra per promoure la immersió lingüística total, a més de matèries

optatives per escollir en els tres idiomes, batxillerats amb doble
titulació i certificats oficials, aspecte en el qual som pioners a la
ciutat.
L’acte ha aglutinat un munt d’activitats per a petits i grans. En
anglès, hem gaudit del lunchtime i l’storytime, hem fet “puppets”
i també hem jugat a un kahoot molt especial. En francès, hem
exercitat la memòria i en alemany hem après números i colors
fent manualitats. Més de 200 famílies han volgut gaudir d’a-
questa festa i compartir amb l’escola la passió per les llengües!
Voleu saber què van dir als nostres alumnes Martí Codina i Jan
Chaler del que els havia semblat? 

Què et semblen? 
Aprenem molt i, a la vegada, fem moltes activitats i mai
estàs avorrit, però a vegades es complica i costa una mica. 

Joaquim Perez 

T’ho passes bé a les classes d’idioma? 
M’ho passo molt bé perquè aprenem molt amb jocs i dibuixos. 

Cloe Leiva 

Quines llengües t'agradaria estudiar en el futur?
Francés i Alemany 

Victor Hortal 

Et sembla bé que es doni tanta importància a les llengües? 
Sí, perquè com més idiomes un sap, més possibilitats s’obren
en la vida laboral i et donen la possibilitat d’anar a viure a
l'estranger o poguer viatjar més còmodament arreu del món. 

Jaume Munill

Sí, perquè aquestes són molt importants en la societat d’avui
en dia, ja que aquesta està molt globalitzada.

Monica Soria

Quins idiomes t’agradaria que els teus fills estudiessin? 
Tots els pares han respost el mateix. Els agradaria que els
seus fills aprenguessin anglès, ja que és la principal llengua a
nivell global. Després el francès, per proximitat, i per últim,
tot i que no la veuen com una llengua imprescindible, l’ale-
many perquè com més llengües aprenguin millor, ja que
saber-ne pot oferir oportunitats mirant cap el futur.
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L’espai del menjador és un servei que l’escola ofereix a les
famílies i, a banda de ser espai per a poder dinar, és una
oportunitat diària per a oferir una educació vivencial en la
línia del projecte educatiu del centre i un espai més on
treballar l’educació en els àmbits cultural, social, lúdic i
d’hàbits. Cuina pròpia i menjar saludable!
Des de l’escola gestionem i coordinem els servei de menjador
pel que fa a inscripcions, baixes, modificacions, monitoratge,
activitats i funcionament global, i deleguem l’empresa Ametller
Origen, la gestió i l’elaboració del menjar.
Aquesta empresa s’encarrega de confeccionar els menús
mensuals i de realitzar els controls d’higiene i qualitat, així
com de gestionar tot el personal de cuina.

El nostre objectiu és contribuir de manera determinant a la mi-
llora de l’alimentació i la salut de les persones. I per això ofe-
rim producte local, receptes de la terra, personal format i
amb experiència, menús supervisats i valorats per dietistes
de l’empresa Ametller Origen, consensuats amb el responsable
de menjador i el cuiner de l’escola, i adaptem els menús a les di-
ferents tipologies d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. L’ai-
gua que s’utilitza en el servei de menjador és aigua mineral
embotellada.
Martí Codina i Jan Chaler, alumnes de 4t d’ESO, han entre-
vistat Josep López, el nou cuiner, i també alguns alumnes per
saber què n'opinen i quina és la seva experiència.

DIA A DIA

Quina experiència teniu com a cuiner?
Com a cuiner tinc 42 anys d'experiència. He treballat 38
anys en un hotel molt important de Barcelona, l’hotel Ritz,
i he fet diverses col·laboracions amb gent important.
D’on provenen els aliments que utilitzeu per cuinar?
La majoria dels aliments ens els proporciona la Casa
Ametller, excepte la carn, que prové d’una empresa catalana.
Què us motiva a voler cuinar cada dia?
Em motiva molt poder treballar per als nens, ja que jo
sempre he treballat per a gent més gran, a   l'hotel, on
havia de fer plats més sofisticats, i ara estic encantat per-
què segueixo treballant el millor que puc, però per als
nens, i això fa que al final del dia em senti molt realitzat.
Un àpat com els que feu cada dia per als alumnes, els
aporta tots els nutrients necessaris?
Sí, jo me'n cuido que sigui així. Utilitzem diverses tècni-
ques per a cuinar al punt just perquè es mengin els ali-
ments amb tots els nutrients i tot el seu sabor.

Us sentiu a gust cuinant en aquesta escola? Per què?
Sí, ja que no treballo sol, tinc set ajudantes treballant amb
mi i m’he sentit molt emparat per gent de l’escola com el
Carles Cereceda, el Pep Abril, el Cisco Poy. I m’he trobat
amb gent que aprecia molt el que fem

Què és el que més t'agrada de venir a dinar a l'escola?
Que menjo com a casa i, a més, puc estar amb els meus
amics.

Berta Blanquez 

Has notat el canvi de cuiner?
Sí, i a millor, ja que es nota que el menjar és acabat de fer i
ara la verdura s'ha convertit en un àpat més habitual.

Jofre Coll 

Els alumnes també opinen:
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INFANTIL

Aquest curs, a Infantil, els nens i les nenes de P3 i P4 ens hem
iniciat en el SUMMEM, mentre que els de P5 ja estem a la fase
de generalització.
A P3 hem dedicat tot el primer trimestre a fer un munt d’ac-
tivitats de coneixença i cohesió de grup per tal de generar
vincles amb els companys i les companyes i sentiment de per-
tinença al grup-classe.
Per poder-nos cohesionar bé, ens hem de conèixer bé! Així, a
l’inici del segon trimestre, hem començat el treball per parelles:
el primer pas per aprendre a treballar amb els altres de ma-
nera cooperativa. Ens ajudem en les rutines del dia a dia, fem
activitats amb contingut junts i, en definitiva, ens adonem que
ajudant-nos els uns als altres, tot és més senzill. Serà al llarg
del tercer trimestre quan iniciarem el nostre primer itinerari.
A P4 durant el primer trimestre hem treballat la cohesió de
grup i hem introduït el treball d’equips amb activitats habi-
tuals d'aula. Pel que fa al treball d’equips, ens hem adonat de
la importància d’escoltar-nos els uns als altres, de saber
esperar el torn i d’acceptar l’opinió de tots per poder arribar
a un acord i consensuar una decisió. Cada equip té un nom i,
per tant, una identitat d’equip. Al llarg del tercer trimestre
també iniciarem el nostre primer itinerari.
I a P5 al llarg del primer trimestre ja vam fer el nostre primer
itinerari. La pregunta vertebradora era: Per què no cauen els
planetes? Vam aprendre moltíssimes coses, des de la visita al
planetari, fins als companys grans, que ens van explicar un
munt de coses del sistema solar, passant per altres activitats
que ens van fer gaudir i aprendre molt i molt. Ara estem a punt
d’iniciar el segon itinerari, que no podem desvetllar encara.
Mentrestant, anem duent a terme les estructures cooperatives
ja treballades i n’anem incorporant alguna de nova, ja que som
petits experts.
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PRIMÀRIA

A les classes de 4t hem estat treballant l’itinerari d’a-
prenentatge «Per què no puc córrer més?» centrant-
nos en el cos humà i en els diferents aparells que el
conformen.
L’activitat s’inicià proposant un repte als nostres alum-
nes: córrer al voltant del pati fins que no poguessin més.
En el moment que paraven, els demanàvem per què ha-
vien parat de córrer i ells ho anotaven en un post-it, tot
elaborant una hipòtesi.
És aquí on es va iniciar el treball en equips a la recerca
del coneixement dels diferents aparells o sistemes.
En aquest procés, els nens i nenes es van fer experts i ex-
pertes en algun dels aparells o sistemes del cos humà.
Com a experts en el tema, hem comptat amb el suport
de diferents familiars dels nostres alumnes, els quals han
aportat el seu coneixement, les seves idees i, fins i tot,
materials perquè els alumnes poguessin experimentar de
primera mà. 
També vam destinar tota una tarda a sis conferències
donades per algunes d'aquestes persones expertes,
cada una sobre un dels aparells o sistema diferent. Cada
nena i cada nen havia d’assistir a una de les diferents con-
ferències, escoltar-la, preguntar i prendre apunts. Va ser
una tarda molt rica de coneixement.
Entenem que la interacció entre família, alumnes i
mestres ens enriqueix a tots plegats. Ha estat un plaer
fer aquest treball a tres bandes. Volem agrair a tots els
experts i expertes que han entrat a les aules, la seva
gran disposició i col·laboració amb els nens i nenes de 4t.
Ha estat decisiva la seva ajuda per enriquir els nostres co-
neixements. 
El nostre agraïment, doncs, a Montse Cardellach, Laia
Ferré, Manel Cebrián, Lucía Lopeandía,  Llibertat Abad,
Roger Garcia, Mònica Ramírez, Conchi Medina, Consol
Gutiérrez, Francesc Epelde, Maria Pilar Martínez,
Marta Castelló, Ignasi Villarroya, Jaume Munill, Queralt
Soler, Mirta Rodríguez, Juan José Moral, José Antonio
Moreno, José Mesa, Susanna Serra, Dídac Novials  i
Clàudia Barceló. 
Moltes gràcies a tots i a totes.
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PRIMÀRIA

Enguany a Primària hem iniciat un nou projecte de robòtica
dins l’horari lectiu, i ho hem fet concretament amb els alum-
nes de cinquè i de sisè. 
Després de diverses incursions aïllades en la robòtica i la pro-
gramació dins l’etapa, amb les Beebot’s a Cicle Inicial i la
programació amb Scratch a Cicle Mitjà i Superior, finalment
hem optat per un projecte totalment consolidat i con-
trastat com és el de Lego Education. Més concretament,
hem optat pel seu robot WeDo, que ens permet un llarg re-
corregut dins de l’etapa.
En aquesta primera fase d’implantació del projecte, ens hem
centrat en el Cicle Superior, on estem desenvolupant una
unitat didàctica íntegrament de robòtica. El material didàctic
del qual disposem permet als alumnes treballar per pare-
lles i vincular els robots al seu propi chromebook. L’ob-
jectiu més destacat que ens hem proposat és la iniciació en
el llenguatge de programació mitjançant els blocs de progra-
mació que utilitza Lego.
El camí, però, no s’acaba aquí i ja estem pensant en el se-
güent pas en la implantació d’aquest projecte, que de ben
segur que implicarà més alumnes de la nostra etapa.
Us mantindrem informats.
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A l’optativa d’alemany tenim molt clar que les llengües s’apre-
nen practicant-les, i per això l’any passat vam encetar una acti-
vitat que es diu . 
Com el retorn dels nois i les noies que la vam fer va ser molt po-
sitiu, no hem volgut perdre l’oportunitat de tornar-la a posar en
pràctica. El dia 16 de gener la vam fer amb els alumnes de 2n i
aquest dimecres passat amb els nois i les noies de 3r. Es tracta
d’una activitat preparada pel Goethe Institut de Barcelona,
que és, per als qui no ho sapigueu, una institució pública alemanya
la missió de la qual és difondre el coneixement de la llengua ale-
manya i la seva cultura. 
En què consisteix aquesta activitat? Per poder fer-la necessitem
només un mòbil amb connexió a Internet, perquè la majoria de
les tasques funcionen amb GPS. Quan l’aplicació s'ha carregat,
apareixen a la pantalla del mòbil les preguntes o tasques, que
només es poden contestar si l’alumne es troba a una distància de
menys de 80 metres del lloc sobre el qual es planteja la qüestió.
S’obtenen punts per cada tasca ben resposta. La majoria  de les
preguntes són fàcils de contestar si es mira atentament al voltant. 

ESO

Com ho treballem nosaltres? L’activitat ens serveix per a tre-
ballar prèviament a classe el vocabulari i les referències que
sortiran després a les preguntes que els nois han de resoldre.
La introducció a cadascuna de les tasques i les preguntes que
es plantegen estan en alemany i els llocs a on ens porta el re-
corregut tenen sempre alguna cosa a veure amb algun dels tres
països que tenen com a llengua oficial l’alemany: Deutschland,
Österreich und die Schweiz.
De les 11 rutes proposades, hem triat la 2, que correspon a les
Rambla de Catalunya, una zona amb ambient, però a la vegada
tranquil·la, la qual cosa ens permet passejar amb calma buscant
la resposta als «nostres enigmes».
Els nois treballen en grups i intenten obtenir el màxim de punts
possibles.
La sortida també ens permet veure el transport públic com un
mitjà més sostenible per als nostres desplaçaments, ja que
anem a Barcelona i en tornem amb ferrocarril.
L’experiència m’ha demostrat que els nois i noies s’ho passen
molt bé, perquè la manera en què està plantejada l’activitat fa
que per a ells sigui com un joc, i la veritat és que aprenen molt!

!!!

Fa unes quantes setmanes vam fer una sortida amb els de l'op-
tativa d'alemany amb l’objectiu de seguir els passos de la
cultura alemanya, suïssa i austríaca a Barcelona.
Durant un seguit de classes vam preparar la sortida a través
d'un dossier. Havíem de traduir uns textos de l'alemany al
català sobre llocs de Barcelona.
Un cop vam haver acabat els dossiers, vam començar a prepa-
rar el recorregut: de plaça Catalunya fins al final de la Rambla
de Catalunya. 
I el dia 16 vam anar a Barcelona amb tren. Un cop allà, vam
treure els mòbils i vam començar el recorregut. Amb l’aplicació
del Goethe Institut, havíem de respondre algunes preguntes
basant-nos en el nostre entorn. 
Va ser una experiència inoblidable i vam passar una bona es-
tona.

Izan Mínguez  i Gerard Olivon 

Els alumnes van haver de preguntar en una de les tasques
quants quadradets hi ha en una rajola d’aquesta marca
suïssa de xocolata. 
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El passat 12 de desembre de 2018, els alumnes de 3r d’ESO de
l’assignatura optativa Cultura Audiovisual van visitar l’exposició
fotogràfica «Creadors de consciència. 40 fotoperiodistes compro-
mesos», instal·lada al Palau Robert de Barcelona. L’exposició pre-
senta escenes úniques que conviden a la reflexió sobre
situacions que connecten amb la consciència col·lectiva del
visitant. A més de remoure consciències perquè ningú no es des-
entengui de les injustícies, els abusos i el dolor humà, homenatja
una generació de fotoperiodistes que han reflectit amb imat-
ges moments transcendentals de la història recent, a vegades
en situacions precàries i assumint riscos. Una tasca molt im-
portant, en moments històrics agitats i convulsos, que no ha acon-
seguit sempre un reconeixement just.
Els alumnes havien de recórrer la sala i triar un dels 40 fotoperio-
distes exposats segons els hagués impactat, agradat o cridat més

l’atenció. Cada alumne, de manera individualitzada, havia de fer
un comentari de les tres fotografies del fotoperiodista escollit. Així,
de cada imatge, l’alumne n'havia de comentar la temàtica, els
plans i angles emprats i la funció i retòrica que utilitzava. El alum-
nes, finalment, havien de fer una reflexió personal sobre què els
havia semblat l’exposició.
La visita va ser tot un èxit, els alumnes van quedar realment im-
pressionats de la situació i de la vida que es viu en alguns països
no gaire llunyans:  guerres, pobresa extrema, tortures, injustícies...

Wir sind die Deutschklasse von 3.ESO. Wir lernen Deutsch in
der Escola Pia Terrassa. In unserer Klasse haben wir 26 Schü-
ler. Unsere Lehrerin ist Lourdes, die beste. Im Unterricht ma-
chen wir viele verschiedene Aktivitäten. Deutsch ist sehr lustig. 
Am letzte Woche haben wir eine “Stadtrallye durch Barcelona”
gemacht. Im Unterricht haben wir die Texten und den Ausflug
vorbereitet.
Am Mittwoch sind wir mit dem Zug nach Barcelona gefahren.
Es war sehr sonnig. Wir waren sehr zufrieden. Wir haben eine
Aktivität mit unserem Handy gemacht. Das Goethe Institut hat
sie vorbereitet. Mit der Rallye können wir auf spielerische
Weise Deutsch lernen und wir haben gesehen, dass
Deutsch in unserem Alltag sehr präsent ist.
Wir haben im Team gespielt. Wir haben Barcelona “auf Deutsch”
kennengelernt und haben viele Fragen geantwortet und viele
Aufgaben gemacht. Die Aktivitäten sind nicht schwierig, sie sind
einfach. Wir haben viel gelernt. Wir sind durch Rambla Cata-
lunya spazieren gegangen und haben viel Spaß gehabt. 
Wir werden am nächsten Jahr andere Aktivitäten machen. 
Es ist supergeil!!
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Cada estiu, una vuitantena d’alumnes de
tot el món es troben al Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) per dur a terme
el Research Science Institute (RSI), un pro-
grama per treballar la ciència i l’enginyeria,
tot combinant la feina teòrica amb la in-
vestigació científica i tecnològica fora del
campus.
Durant aquesta estada, els estudiants rea-
litzen individualment projectes de recerca,
tutoritzats per científics i investigadors del
MIT i en preparen les presentacions escri-
tes i orals.
L’alumne de 2n de batxillerat de la nostra
escola, Eloi Fernández, hi va assistir l’estiu
passat durant sis setmanes i ens explica la
seva experiència.
RSI has been an amazing experience for
me. Even though we all have worked hard,
now that it’s finished I wouldn’t change it
for anything. I remember those moments
when you found yourself rushing along the
street in a formal dress because you were
late to an important lecture, or falling as-
leep in W20 coaches or in front of your
computer... 
Seriously, RSI was such a great opportu-
nity, being able to assist to interesting lec-
tures, and being able to do real research
with your mentor was fantastic!  But one
of the best things about RSI was the 80
other amazing students that were with me
during the way. I had such a good time
with them also being in the game room
playing table tennis and pool. 
RSI has given me the opportunity to work
with some of the world’s leading scientists

El 29 de gener de 2019, Martí Pons Linares, alumne de 2n de
Batxillerat de la nostra escola, va fer lliurament del seu tre-
ball de recerca a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Un
treball dedicat a narrar i analitzar la història d'una empresa co-
mercial familiar que inicià la seva activitat a la ciutat el mes de
març de 1960 amb el nom de Gamax (de “garantia màxima”)
obrint una primera botiga de roba per a home al carrer de la Font
Vella de Terrassa que ha aconseguit de mantenir-se activa fins
als nostres dies.
Martí Pons ha realitzat un acurat i acadèmic treball de recerca se-
guint cronològicament el desenvolupament de l’empresa, tot
contextualitzant-lo amb els esdeveniments socials i econòmics
de la ciutat. Així doncs, són dues les coses que li hem d’agrair:
haver fet una interessant aportació a la historiografia local i haver-
ne facilitat la divulgació lliurant el treball a l'Arxiu Històric Co-
marcal.

Joan Soler Jiménez, director de l’Arxiu Històric Comarcal de Te-
rrassa, i el nostre alumne Martí Pons, durant el lliurament del
Treball de Recerca, 29 de gener de 2019.

and share this experience with other outs-
tanding students from all over the world.
The privilege of being able to conduct real
research has changed my life and I’m gra-
teful for this experience. 
Thanks to this program, I had the pleasure
to work with Dr. Dawn Wendell and Dr.
Matt Cain. My project was about Swarm
Robotics and along with my project peers,
our goal was to find an intuitive way to
control a swarm of robots. I specifically
tried to find out whether it is better to
control the swarm as a whole group or if
it is better to split the swarm and control
smaller groups simultaneously. This project
also extends beyond programming as we
actually simulated the swarms and analy-
zed human sociology on the different stra-
tegies we applied. 
Another excellent aspect about RSI was
the Distinguished Guest Lecture Series
where exceptional doctors and scientists
presented their jobs and research. We at-
tended various lectures such as that of the

Nobel Laureate Dr. Wolfgang Ketterle.
One of my favorite lectures was Dr. Molly
Pepples lecture. It was about astrophysics
in which I am very interested in. She sho-
wed us a simulation of a galaxy that fasci-
nated me.
We worked and learned a lot. We did not
only learn how to write papers and make
presentations, but we also matured as pe-
ople too. 
RSI is more than mentorships and incredi-
ble lectures. In RSI you meet, talk and
argue with amazing people that will be fu-
ture world-leading researchers. Moreover,
they are good friends that help you whe-
never as much as they can. One of my fa-
vorite events was the RSI Table tennis
Tournament where we competed by
teams with each other. We have created a
small community that I'm sure will be pre-
served in the future. 
RSI has been an outstanding experience
that I will never forget and will certainly
determine my professional future.
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TOULOUSE  LAUTREC «París: espai de vida i creació»
La mostra de Toulouse Lautrec ens va presentar, a través de
pintures, dibuixos, cartells i il·lustracions del mateix artista i
d’altres artistes contemporanis, l’estil modern i el caràcter
bohemi del París de finals del s.XIX. I tot recreat amb l’esce-
nografia de Montmartre, motor social i cultural de l’època.

El passat 17 de desembre els alumnes de l’Escola Pia de Terrassa
que cursen Batxillerat Artístic i els de l’assignatura d’Història

de l’Art de Batxillerat Humanístic i Social, vam gaudir de dues
exposicions comentades al CaixaForum Barcelona:

VELÁZQUEZ I EL SEGLE D’OR  «Els mestres de la pintura»
En l’exposició de Velázquez, vam analitzar l’evolució pictòrica
de la seva obra anant més enllà de la història de la pintura es-
panyola i situant-la en un context artístic internacional molt
més ampli. Ens van mostrar una selecció de quadres relacionats
amb el pintor, però també de les col·leccions reials espanyoles
i de la pintura del Segle d’Or.

Totes dues exposicions, molt interessants i molt ben presentades.

De nou a finals de desembre, com cada curs, a Camí Fondo es
viu un dia especial. És la darrera parada, la culminació del Tre-
ball de Recerca dels alumnes de Batxillerat. És dijous 20 de des-
embre i tot està a punt per a l’exposició oral del treball. Als
nervis inicials segueixen la serenitat i la satisfacció de la feina
ben feta. Els alumnes de 1r de Batxillerat i els de 4t ESO són
espectadors privilegiats de les exposicions, i prenen bona nota
d’una jornada en què ben aviat seran ells els protagonistes. Dis-
tribuïts en sis tribunals, els alumnes han anat passant un
rere l’altre intentant de sintetitzar en vint minuts el que
ha estat la seva recerca al llarg de més de vuit mesos. Cal
destacar les exposicions fetes en llengua estrangera, les
dels alumnes Batxibac que les han fet en francès i alguns alum-
nes que voluntàriament l’han fet en anglès. Com passa a cada
curs, hi ha hagut temes per a tots els gustos: «Fake News»,
«Comprem o ens compren», «The Mosin-Nagant and its
journey through the Spanish Civil War», «D’ou a pollet»,
«Quimiophobie: le marketing du "sans"», «Musicologia fe-
minista», «La física i els castells», «Creació d’una col·lecció
de biquinis», «The situation of AIDS in Spanish and African
women», «La Química de la nit de Sant Joan», «Anàlisi de
la música Grunge», etc. Un cop acabat, tot torna a la norma-
litat, a la rutina de cada dia. Això sí, amb la satisfacció dels
alumnes per haver-ho fet molt bé en general i la dels professors
perquè tota l’organització ha funcionat correctament. I ara, a
esperar la nova edició, la dels actuals alumnes de 1r de Batxi-
llerat. Serà al desembre de 2019 quan els tocarà a ells ser els
protagonistes de la jornada.
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El primer personatge d’aquest nou any és la Vero, una
noia simpàtica, alegre, dolça i divertida. Ella és molt
esportista, superfamiliar, entregada, discreta, respon-
sable, patidora, treballadora incansable, una gran com-
panya. Sempre té un sí per resposta quan li demanes
alguna cosa.  
Vero, ets molt bona gent!

vista. Al final tot va anar bé, els nervis van marxar i li van dir que
en uns quants dies la tornarien a trucar, i així va ser. La van trucar
al cap d’un parell de dies i li van dir que el dia 1 de març comen-
çaria fent una substitució a secretaria. Que contenta es va posar!
Va deixar la feina que tenia i el dia 1, molt puntual, es va pre-
sentar a l’escola. Va començar a conèixer la gent de secretaria.
Tots es van portar super bé i la van ajudar en allò que necessi-
tava.
En aquesta escola hi treballa molta gent. Quin embolic es feia
amb els noms de tots! Sort de la seva memòria i de l’ajuda dels
companys.
Com és normal, el temps continua i no para, i al final la Vero es
va quedar fixa a treballar a l’escola i va estar molt contenta.
El 2008 va néixer el seu segon fill, una nena preciosa però molt
moguda. No parava quieta ni un minut. Va ser un altre moment
de la seva vida molt important.
Doncs als 3 anys d’estar treballant a la secretaria de l’escola li
van proposar si volia estar com a secretària d’infantil i va dir que
sí. Una experiència molt maca, estar al costat de nens petits. Es
fan estimar, i els companys amb qui començava a treballar
també la van ajudar molt. Cada dia obre i tanca la porta d’In-
fantil amb un somriure a la cara, dient bon dia a cada nen i als
pares. Ara ja fa nou anys que treballa a Infantil, i amb aquest
temps hi ha passat molta gent. Li fa molta il·lusió quan va pel
carrer i els nens la saluden i els nens grans es recorden d’ella. I
fins al dia d’avui allà la trobareu i esperem que sigui per molts
anys!

Verónica Agüero

Fa 36 anys, a la ciutat de Terrassa, un 21 de març a les 6:55
del mati, va néixer una nena a la qual els seus pares van posar
de nom Verónica.
Van anar passant els dies, els mesos, els anys... fins que va co-
mençar a caminar, a córrer...
Va començar a gaudir i a tenir molts amics. Jugava amb tots
i a tot: a nines, amb la pilota, amb els cotxes i, sobretot, a jocs
al carrer. Però un bon dia va néixer el seu germà, i tots aquests
jocs els va poder compartir amb ell. El va estimar des del pri-
mer moment.
Als estius, tot el mes d’agost el passava amb la seva família,
els seus pares i el seu germà petit. Era sempre motiu d’alegria
perquè era quan podien passar temps plegats i anaven tot el
mes a casa dels seus oncles, que tenien un hort i una granja
amb gallines, conills, coloms, ànecs... També tenien un gos,
que es deia Tom i era molt afectuós. A la Vero li van quedar
molts records d’aquelles vivències amb la família, de moltes
estones compartides en aquella casa i que ella guarda de ma-
nera especial.
El temps anava passant i la Vero s’anava fent gran. Ja estava
a punt d’acabar la secundària i havia d’escollir què volia estu-
diar. Al final es va decidir per infermeria, però a mig curs va
veure que allò no era el que més li agradava. Es va adonar que
li agradava el tema administratiu però era a meitat de curs i
no podia començar enlloc. Va buscar algun curset per fer fins
que arribés el mes de setembre i va trobar el curs de monitora
de menjador. En aquest curs havia de fer unes pràctiques, i
aquestes practiques, mira per on!, les va fer a l’Escola Pia de
Terrassa. Van ser un parell de mesos i va tenir una experiència
molt maca. Va ser aleshores que la Vero va començar a tenir
relació amb l’escola, tot i que tenia una tieta que feia molt de
temps que hi treballava i que ja li havia explicat anècdotes
seves de l’escola.
El temps continua i la Vero es treu el títol d’Administratiu. En
aquell moment, en acabar, ella ja tenia parella i van anar a
viure junts.
Cap a finals del 2005, va tenir el seu primer fill: una gran sor-
presa, un àngel caigut del cel. Tant la Vero com la seva parella
van estar molt contents. Era un nen molt tranquil i es portava
molt bé.
El temps anava passant, continuava tenint moments molt
macos a la seva vida i un dia va tenir una trucada que li havia
de canviar la vida laboral: la van trucar de l’Escola Pia. Li volien
fer una entrevista de feina, i ella tan contenta! Li van venir a
la ment els dos mesos de pràctiques, sense pensar-s’ho va dir
que sí, que hi aniria.
Doncs va arribar el dia de l’entrevista. Va entrar per la porta
principal tota nerviosa, i va venir la noia que li va fer l’entre-

ll
Coneguem: Verónica Agüero
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Avui en dia la dermatitis atòpica afecta entre el 10% i el
20% dels nens. És una malaltia de caràcter genètic, que es
manifesta en forma de brots, és benigna, crònica i molt mo-
lesta per als infants que la pateixen.
Es caracteritza principalment per:
• Pell seca.
• Plaques a la pell envermellides.
• Molta picor.
La dermatitis empitjora quan:
• Hi ha un excés de calor i de suor, per això es recomana roba
de vestir fresca i de cotó
• Estrès i nervis.Cal vigilar sobretot  a les èpoques d ́exàmens,
de canvis de vida...
• Teixits sintètics, ús de perfums, sabons...
• Ambients secs.
On es localitza:
• Freqüentment es troba en zones de plecs del cos, sent les
més habituals als braços i a les cames.
• Parpelles, voltant dels llavis...
Com s ́ha dit anteriorment, és una malaltia crònica, per la
qual cosa hem d áprendre a conviure amb ella i a aplicar me-
sures preventives que poden mitigar-la.
Algunes d ́aquestes mesures són:
• Hidratació. Hem comentat que el símptoma principal és la
pell seca. Aquesta produeix molta picor, raó per la qual la hi-
dratació amb un crema específica és essencial. Es recomana
d’aplicar-la dos cops al dia.
• Evitar el bany. És millor dutxar-se amb aigua tèbia i, poste-
riorment, eixugar el cos sense fregar-lo per tal de no irritar
la pell.
• No fer ús de colònies, perfums, sabons amb olor, etc., que
fan que la pell es ressequi.
• Utilitzar roba de cotó 100%, incloent la roba de llit.
• A l’estiu, anar a la platja i fer banys al mar, evitant les pis-
cines, ja que el clor irrita la pell i el mal
pot empitjorar. Ah, i no ens oblidem de la protecció solar!
• Portar les ungles ben curtes. Així s ́evitaran ferides a causa
del rascat i possibles sobreinfeccions.

El tractament farmacològic per a reduir els símptomes
sempre haurà d’anar pautat pel pediatra, i sempre quan
estiguem en la fase més aguda. Aquest tractament consta
principalment de:
• Si hi ha picor, antihistamínics per a evitar el rascat.
• Si hi ha plaques envermellides, crema amb corticoide per a
disminuir la inflamació.

Tenir pell atòpica o no és una qüestió pròpia de la persona.
Aquelles que la pateixen la tindran possiblement tota la vida.
Esperem que aquests consells que us hem fet arribar, bàsics
però alhora molt importants, us siguin útils i que quan apa-
reguin brots els pugueu tractar amb una mica més de conei-
xements.
Ens trobem en el proper article!

Meritxell Ferrer i Jordi Ribera

Informació extreta de l’Hospital de Nens de Barcelona i de
l’Hospital del Mar

Parlem de salut a l’escola

Dermatitis atòpica
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Les alumnes Sara Asad, Andrea Bou,
Àngels Galán, Alba Matarín, Marta
Tost, Lluna Vellani i Elisabet Yuste es-
peren amb molta il·lusió que aneu a fer-
hi un cop d’ull i a aprendre una mica més
sobre l’antiga Roma.

Notícies de  la Mediateca

Les alumnes de l’optativa de quart de
llatí han creat un mural sobre l’escola
i els jocs a l'època romana. El mural
mostra unes imatges amb un seguit de
bafarades que expliquen breument el seu
significat. Les alumnes, amb l’ajuda de la
seva professora Alba Abad, van realitzar-
lo amb molt d’esforç. La finalitat d’a-
quest projecte és donar a conèixer una
mica més la cultura romana i la manera
de viure dels antics romans.
Dins de l’apartat de l’escola romana, hi
podem trobar informació sobre el ma-
terial escolar de l’època i de com eren
les classes. Un dels objectes més desta-
cats era la tabula rasa, que consistia en
una tauleta de cera o de fang que per-
metia que els estudiants hi escriguessin
a sobre i després la poguessin esborrar
per tornar-la a utilitzar. A l’apartat dels
jocs de l’època, hi trobem la Tabvla Iv-
soria, que seria el tres en ratlla d'avui
en dia, ja que per guanyar calia alinear
3 fitxes en una taula de 3x3. Hi jugaven
en dos models diferents: amb una taula

Des de la Mediateca vàrem demanar
ajuda als nois i noies de 4t de Primà-
ria per tal de donar a conèixer a les
nostres auxiliars de conversa les di-
ferents comarques de Catalunya du-
rant la seva estada a l’escola al llarg
d’aquest curs.
Els alumnes i els mestres de 4t van en-
tomar la tasca encomanada amb molta
il·lusió i ganes i, com ja imaginàvem, el
resultat ha estat EXCEL·LENT! 

Exposicions a la Mediateca

quadrada o amb una altra de rodona.
Un altre joc era el joc de les nous, que
consistia a fer piles de nous i després
donar-hi un cop per fer-ne tombar el
màxim nombre possible. El premi eren
les nous que havien caigut.

Els alumnes de 4t ens han fet unes pe-
tites guies, molt útils, que mostren di-
ferents rutes de caps de setmana per
tal que les auxiliars puguin conèixer les
tradicions, la cultura, la gastronomia,
etc., de cada comarca i que de ben segur
els faran molt de servei, tant individual-
ment com juntament amb les seves fa-
mílies d’acollida.
Els alumnes han tingut molta cura a l’-
hora de triar allotjaments, restaurants,

transports a utilitzar i activitats a fer,
sempre tenint en compte el pressupost
reduït de què disposen les auxiliars.
Us donem les gràcies, doncs, per la vos-
tra valuosa ajuda i des de la Mediateca
us convidem a venir a consultar
aquestes magnífiques guies. De ben
segur que us sorprendrà la quantitat de
coses noves que hi descobrireu.
Molt bona feina!

Vols pujar a la màquina del temps?

Ensenyem Catalunya a les auxiliars de conversa!
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escola i la dirigeix Luc-Olivier Sánchez, pro-
fessor de l’Escola de Música. El concert, ti-
tulat “Per un Somriure”, va estar ple de
bona música, de les veus excel·lents de les
noies i d’un seguit de coreografies molt
ben treballades.

Llegint L’ESCOLA

El 2 de desembre, la Coral Ohana va omplir
l’escola de regals solidaris per iniciativa de
les noies de la coral i de l’ONG Actua.  
Un concert solidari dedicat a la reco-
llida de joguines a favor de Creu Roja
Joventut al qual van assistir més de 200

A finals del mes d’octubre, la nostra revista va viatjar a Holanda,
concretament a la ciutat d’Amsterdam, de la mà de les nostres
companyes de l’escola Montse Pueyo i Nuri Perez (secretaria)
i Marta Michavila (Mediateca).
Les tres amigues van passar un cap de setmana genial visitant
la ciutat de dalt a baix, ja que el temps assolellat que van tenir,
inusual en aquell moment de l'any, els ho va permetre.
Van visitar llocs com la famosa plaça Dam, el mercat de les
flors, la plaça Spui i el seu mercat d’obres literàries i artístiques,
el barri vermell, Begijnhof, fundat al 1346 per acollir les begui-
nes, la casa més antiga d'Amsterdam de començament del sigle
XVI, l’Engelse Kerk, església del segle XV, la capella de Begijn-
hof, que és la primera església clandestina de la ciutat, cons-
truïda ajuntant dues cases... També van poder fer un creuer
nocturn pels canals de la ciutat, amb les seves cases flotants.
Hi ha, però, una visita que ens recomanen moltíssim, i és la
visita a la casa d'Anna Frank, ja que és un dels símbols histò-
rics de la ciutat i et fa posar la pell de gallina.
Una fantàstica experiència que van viure plegades i que esperen
repetir en un futur pròxim. 

Llegint L’ESCOLA 

famílies de l’escola i de la ciutat, les quals
van fer possible que aquesta 2a edició de
l’acte solidari fos tot un èxit. Moltes gràcies!
Ens ha fet especial il·lusió poder col·laborar
en aquest acte perquè la Coral Ohana està
formada per moltes exalumnes de la nostra
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DIA A DIA

El llenguatge més universal que existeix és la música i,
per això, és tan important promoure’n l’aprenentatge i,
a més, en edats primerenques. Per aquest motiu, de nou,
enguany des de l’Escola de Música de l’Escola Pia Terrassa
hem volgut aproximar la música a tots els infants de la
ciutat!
Per fer-ho hem convertit el conte «El Trencanous» en un es-
pectacle musical per a tota la família. Aquest espectacle ha
estat creat pensant en els nens i les nenes de 2 i 3 anys. Mit-
jançant l’observació de la música en directe de la flauta, el
fagot, la trompa, el clarinet i l’oboè, ens hem endinsat en un
viatge màgic cap al país del sucre, acompanyats per la fada
de la nit. La música de Piotr Llitx Txaikovsky ha protago-
nitzat una aventura que petits i grans hem gaudit d’allò
més!


