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DIA A DIA

El dimecres 20 de febrer va tenir lloc el tradicional Dinar
de la Fam. Enguany vam comptar amb la xerrada de Sergi
Noguera, responsable de la Fundació Educació Solidària
(FES). L'exposició, per la seva banda, va sensibilitzar els nostres
alumnes d'allò que significa col·laborar i va permetre que tin-
guessin una mirada més àmplia i solidària cap al món.
La Fundació Educació Solidària va ser creada per l’Escola
Pia de Catalunya amb la missió principal d’oferir suport a
obres educatives escolàpies en països empobrits. Enguany
està de FESTA perquè celebra els 20 anys de la seva existència
i la nostra escola serà una vegada més col·laboradora i amfi-
triona del l’acte que tindrà lloc el diumenge 7 d’abril. Des dels
seus inicis, el treball de l’entitat s’ha centrat en tres àmbits
de missió que es barregen i s’alimenten entre ells: la coopera-
ció, la sensibilització i el voluntariat. La cooperació s’ha des-
enrotllat principalment al Senegal, a Cuba i a les Califòrnies, i
també hem dut a terme col·laboracions puntuals en projectes
educatius a Bolívia, a l’Equador o a Guatemala. Tot plegat s’ha
traduït, en aquests 20 anys, en milers de persones benefi-
ciades: alumnes, joves, famílies, mestres, etc., que han
pogut accedir a una bona educació i formació, han millorat
les seves condicions de vida i han contribuït a la difusió del
treball de l’Escola Pia. També ha permès sembrar una llavor
de solidaritat que en alguns casos ha donat fruit en forma d’ex-
periències de voluntariat.
El 20è aniversari és una bona ocasió per analitzar i valorar el
treball realitzat, però a la vegada és també una excel·lent opor-
tunitat per reflexionar i encarar el futur amb energies renova-
des. Endavant, FES! PER MOLTS ANYS! 
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Passat, present, futur

Aquest any és un any d’Assemblea a
l’Escola Pia. L’Assemblea és un procés
participatiu per elaborar els fonaments
estratègics de la nostra institució per
als propers quatre anys, i està estructu-
rat en tres fases: una fase per a avaluar,
una altra per a projectar i una altra per
a fer.  
Avaluar és el passat, mirar enrere, revi-
sar el que hem fet i viscut en els darrers
quatre anys. És una bona pràctica per a
posar en valor el creixement, l’evolució
i l’aprenentatge fruit de l’experiència.
L’experiència no és allò viscut, és, més
aviat, la reflexió sobre allò viscut. Sense
reflexió és difícil que hi hagi experiència
i ens perdem l’aprenentatge i, alesho-
res, tan sols resta la vivència, el record
i, en moltes ocasions, ni tan sols això,
només l’oblit. Pensar, escriure i com-
partir sobre allò viscut són maneres per
a generar experiència i coneixement.
Projectar és el que fem quan pensem
plegats el futur, quan proposem, posem
en comú, prioritzem i acabem endre-
çant els pensaments apareguts en
aquest pensar compartit en forma de
propostes per a decidir, finalment, en la
sessió plenària. Aquest procés ens ajuda
a sentir-nos part d’una comunitat i a
prendre consciència d’una identitat que
ens constitueix i ens acompanya en la
nostra relació amb l’escola. 
Podríem caure en un somniar il·lusori,
però procurem imaginar el futur amb la
consciència que no estem predetermi-
nant-lo, ni tan sols construint-lo, sinó
que pensant el futur podem pensar-nos
i comprovar com estem avui.
Fer és el present, allò que acaba sent,
allò que és viu i que es viu, i haver-lo
pensat a partir de l’experiència i del
desig ens ajuda al fer de cada dia, du-
rant quatre anys, i l’omple de sentit. 
Recordem i somniem, però per a viure
en plenitud el present.

Carles Cereceda

DIA A DIA

Editorial

Carles Cereceda 
Les alumnes i els alumnes de 4t de Primà-
ria estan treballant, a les estones d’Anima-
ció Lectora, entre d’altres coses, tècniques
per a la millora de la Lectura en Veu Alta. 
Per tal de motivar aquesta pràctica, vam
comunicar a tots els nostres alumnes que
estaven inscrits al XIV CERTAMEN NA-
CIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LEC-
TURA EN VEU ALTA a la categoria
Grumets Vermells.
L’objectiu de la participació en aquest con-
curs no és ni més ni menys que fer visible
allò que treballem a l’aula, entenent la im-
portància que representa llegir en veu alta
a la nostra societat.
Òbviament cadascú té la seva manera de
llegir i la seva manera d’expressar. Sí que
és cert que quan ho fem en veu alta, la in-
tenció de tots i totes és transmetre i emo-
cionar qui ens escolta.
A les estones d’Animació Lectora hem en-
trenat i practicat l’entonació, el ritme,
les pauses i la fonètica assegurant en tot
moment la comprensió. 
Partint d’aquest context, l’alumnat va
rebre amb gran entusiasme la proposta de
participació al Concurs i va anar preparant

amb il·lusió diferents lectures per compar-
tir amb la resta de companys i companyes
de classe.
Va ser precisament a l’aula i a partir d’una
rúbrica de lectura en veu alta que s’inicià
el procés de selecció. Entre ells i elles es-
colliren els quatre companys que passa-
rien a la fase final d’escola.
En aquesta fase, un jurat va escoltar la lec-
tura dels setze finalistes i va decidir que
fos l'alumne Martí Caraltó el nostre re-
presentant a la fase de quarts de final
del concurs i que fos Cesca Patsi l'a-
lumna suplent. 
Aquests quarts es van celebrar el dia 20
de març al Museu Nacional de la Ciència
i la Tècnica de Terrassa. I el Martí… va
guanyar! Ara ha passat a la fase de se-
mifinals que se celebrarà el dia 26 d’abril
al CaixaForum de Barcelona. 
Des d’aquí li enviem força i ànims, alhora
que donem les gràcies a tots els alum-
nes que es van presentar al concurs i
també a tots els nens, nenes i mestres que
segueixen treballant aquest bé tan preuat
que és la lectura, en aquest cas la lectura
en veu alta.
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El dia 13 de febrer vam realitzar la segona sessió d’obser-
vació astronòmica al pati de sorra de l’escola. Vam utilitzar
tres telescopis, dos catadiòptrics del tipus Maksutov-Cassegrain
i un de refractor. Tots els assistents van poder observar di-
ferents objectes de la volta celeste. 
Era una nit òptima per a observar  la M42 (una nebulosa situada
a la constel·lació d’Orió, a 1500 anys llum), Betelgeuse (una
estrella supergegant vermella) i la Lluna, de la qual  vam dis-
tingir les zones de mars i cràters.
També vam treballar les constel·lacions visibles a ull nu, com
la constel·lació d’Orió, els Bessons, el Can Major i el Can Menor. 
Tots vam gaudir de la ciència en un bon ambient i amb moltes
ganes de repetir una jornada com aquesta oberta a tothom
interessat.

DIA A DIA

Un any més les famílies de l’Escola Pia de Terrassa hem participat
el diumenge 3 de març de 2019 a la Rua Infantil de Carnestoltes
de Terrassa. Hem estat unes 130 persones en total, i totes les
famílies que hi hem participat, i sobretot els més petits de cada
casa, hem gaudit de valent. En finalitzar, ens han donat el di-
ploma per la comparsa Per un mar sense residus plàstics, i les
nenes i els nens de l’escola han pogut fer la clausura de la jor-
nada llegint el pregó. Tot un honor! Ho han fet fantàstic. Tant
grans com petits s’han sentit molt contents i orgullosos i han
donat el millor d’ells mateixos.
En aquests últims anys, la Rua Infantil de Carnestoltes de la Ciutat
de Terrassa és una de les línies que s’estan treballant dintre del
Projecte Família-Escola. Aquest any el tema principal ha estat
relacionat amb la feina de l’escola: reciclatge, contaminació
del mitjà marítim amb els plàstics, conscienciació de petites
accions que tots nosaltres podem fer a casa... Moltes hores
han estat les dedicades a dissenyar, a preparar material, a escollir
la música, a preparar els balls i tallers, a decorar el gegant, a dis-
senyar i decorar el remolc... Són dies de molts nervis que tenen la
seva recompensa el dia de la Rua quan veus les cares d’il·lusió, els
somriures i la felicitat dels nostres petits (que són el centre de les
nostres famílies) i de totes les famílies al complet. Fins i tot dels
companys de classe, d’àvies i avis, d’oncles i cosins... que estaven
esperant aquest moment amb tota la il·lusió del món. 

Totes les famílies que hi hem participat hem donat el millor de
nosaltres per poder gaudir d’aquest gran dia en què fem prota-
gonistes els petits de la casa. 
Gràcies a totes les famílies que ens heu acompanyat a la Rua. Els
nostres petits mai oblidaran aquests moments compartits amb
vosaltres!!!
Us convidem a formar part d’aquest equip l’any que ve perquè
pugueu gaudir tant com hem gaudit nosaltres. 

Comissió de Carnestoltes – Escola Pia Terrassa
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DIA A DIA

Entre els mesos de gener i febrer a les classes de Matemàti-
ques de Cicle Superior hem estat ben enfeinats, ja que hem
participat en dos concursos de Matemàtiques: el + Ma-
temàtiques a 5è i el Fem Matemàtiques a 6è, organitzats
per l’associació APaMMs.
Aquests concursos tenen una primera fase que es desenvo-
lupa a les escoles. S’han de resoldre tres problemes en equips
de 3 o 4 alumnes. Un cop enviats a l’organització els infor-
mes corresponents, un jurat escull un equip de cada nivell
per participar a la següent fase. De 5è, van ser escollits els
alumnes Bet Badia, Anna Domingo, Oriol Montoro i Xa-
vier Sanz. De 6è, els escollits van ser Eric Aguilar, Miche-
lle Garcia, Nina Gómez i Jan Hinojo. Els van acompanyar
els mestres del cicle Montse Farró i Jaume Gironès.
El dissabte 6 d’abril es va realitzar la fase comarcal d’aquests con-
cursos a l’Institut Thalassa de Montgat. Per al + Matemàtiques
es tractava de la fase final, que va consistir en una prova ini-
cial per equips barrejats entre les escoles participants en què
s’havien de resoldre tres problemes. Després d’esmorzar es
va realitzar una gimcana pels voltants de l’institut. Un cop
comptabilitzats els punts de cada equip, va resultar guanyador
l’equip en què hi havia el nostre alumne Xavier Sanz, de
la classe de 5è C.
Per la seva banda, per al Fem Matemàtiques era la seva 2ª
fase i va consistir en una prova inicial, aquest cop individual,
en què també s’havien de resoldre tres problemes, i  en la
participació en una gimcana matemàtica per equips. De la
prova individual, no va sortir classificat cap dels nostres
alumnes presentats, però en la prova per equips va resultar
guanyador l’equip en què hi havia la nostra alumna Nina
Gómez, de la classe de 6è B.
Tot un matí diferent en el qual vam poder observar que les
Matemàtiques també poden ser lúdiques.
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DIA A DIA

La campanya Banc de sang forma part del projecte de recerca dels
alumnes de 4t d’ESO. Aquest projecte consisteix en l’elaboració i
la realització d’una campanya de donació de sang.
Els alumnes encarregats d’aquesta tasca van començar a crear el
projecte el 18 de desembre de 2018. Superada la fase introduc-
tòria, que recull l’explicació del treball i i les bases del projecte, es
van dividir en petites comissions: comunicació, sensibilització, de-
talls, decoració, distribució… i el projecte va anar prosperant fins
a arribar a materialitzar-se físicament amb la jornada de donació
de sang del passat dia 13 de març.
Les diferents comissions han efectuat diverses labors: una petita
obra de teatre per conscienciar els més petits, creada pels matei-
xos alumnes, manufactura de detalls per als donants, contacte
amb els mitjans de comunicació, elaboració de diferents materials
visuals (cartells, tríptics, punts de llibre), creació d’un plànol de
distribució dels espais, etc.

Tota la comissió dedicada al Banc de Sang es va repartir per poder
atendre tots els voluntaris disposats a donar sang. La donació es
va realitzar a la sala d’actes i es van muntar activitats per als in-
fants que els acompanyaven i d’aquesta manera conscienciar els
més petits de la importància que té fer aquesta acció solidària i
plena de vida. Dies abans, a les classes, també s’havien realitzat
activitats relacionades amb la sang i amb la importància que té
per a la nostra societat. 
Molts pares, professors i altres persones interessades en l’activitat
van venir a donar sang i van contribuir a la campanya. A l’escola
es van realitzar un total de noranta-dues donacions, que equivalen
a 46 litres de sang. Amb aquests litres s’ha ajudat des de l’escola
moltíssimes persones que necessiten transfusions de sang. Aquí
teniu diverses entrevistes realitzades a donants, infermers i pro-
fessors.

Què ha representat dirigir aquest projecte? Un repte.
Creus que els alumnes han realitzat un bon projecte?
Estas satisfeta dels resultats? Molt orgullosa de la feina en
equip perquè amb l'ajuda de tots hem pogut fer-ho. Els alum-
nes han tingut molta iniciativa i han aportat moltes idees per
a la campanya.
Què és el que més t’ha agradat? Aportar el meu granet de sorra.
La jornada ha anat com esperaves? Millor, perquè hem tin-
gut molts pares.

Anna Prats 

És la primera vegada que dones sang? No, des que vaig tenir
l’edat de donar sang vaig començar a participar en aquestes cam-
panyes solidàries. Ja en dec portar unes vint-i-cinc.
Per què has volgut col·laborar en aquesta campanya o per
què has volgut donar sang? He volgut col·laborar en aquesta
campanya per ajudar. Ja fa temps que participo en el món de la
donació i penso que cal fer tot el possible per ajudar els altres. 
Creus que aquestes campanyes s'haurien de fer més sovint?
En cas afirmatiu, amb quina freqüència? Sí, crec que s'haurien
de fer cada tres mesos. Amb aquest període de temps les persones
que han donat sang ja s’han recuperat. 
Creus que el servei ha estat bo? Com el qualificaries? 
Personalment, penso que el servei ha estat excel·lent. Tot està
molt ben organitzat i des del moment que arribés fins al final et
van indicant el procés que has de seguir. 

Què és el que més t’ha agradat de donar sang o de la mateixa
campanya? Que l’escola on estudien la meva filla i el meu fill
s'impliqui en projectes solidaris com aquests.

David Muñoz, 47 anys. 
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DIA A DIA

És la primera vegada que dones sang? No, no és la primera
vegada que en dono.
Per què has volgut col·laborar en aquesta campanya o
per què has volgut donar sang? Perquè sempre m'agrada
donar-ne, ja que és una cosa necessària.
Creus que aquestes campanyes s'haurien de fer més sovint?
Sí, penso que haurien de ser més freqüents. Podrien fer-se per ba-
rris i d’aquesta manera la gent estaria més conscienciada.
Creus que el servei ha estat el correcte? Com el qualifi-
caries? Penso que el servei ha estat molt bo.
Què és el que més t’ha agradat de donar sang o de la
campanya? Que els alumnes hi estiguin implicats. 

Pepa Badiella. 

Per què et vas dedicar a treballar com a infermera? M’a-
grada cuidar la gent i vaig pensar que aquesta podría ser la
meva perfecta vocació.
La teva feina et fa feliç? Què és el que més t’agrada? Em
sento molt satisfeta amb la meva feina. El que més m’agrada
és veure com la teva feina ajuda  les persones amb proble-
mes, malalties, dificultats, etc.
Quants anys portes en aquesta tasca? Hi vols estar molts
anys més? Porto trenta-nou anys en aquesta feina i m’hi
vull quedar fins que em jubili, d’aquí a cinc anys.
Quina ha estat o és la teva millor experiència? La millor
experiència és la que tinc cada dia en veure que la gent mi-
llora, i que s’emociona per l’ajuda que els he brindat encara
que sigui la meva feina fer-ho. 
Com qualificaries el servei que s’ha donat des de l’es-
cola?  
Molt bo, la gent està molt ben dirigida (que és un dels prin-
cipals problemes a l’hora de fer campanyes, ja que la gent a
vegades no sap on anar), i els alumnes i professors d’aquesta
escola són molt agradables.

És la primera vegada que dones sang? No, no és la primera
vegada que en dono.
Per què has volgut col·laborar en aquesta campanya? 
Perquè la gent necessita sang i no costa gens fer-ho i així
ajudar els qui ho necessiten. Si jo em trobés malament, m'a-
gradaria que la gent donés sang per ajudar-me.
Creus que aquestes campanyes s'haurien de fer més sovint?
Sí, penso que haurien de realitzar-se més sovint a les escoles.
Creus que el servei ha estat correcte? Com el qualifica-
ries? Penso que ha estat bé, com sempre. 
Què és el que més t’ha agradat de donar sang o de la ma-
teixa campanya? Que es faci en un col·le i vegis que hi ha
molts alumnes que estan conscienciats en la causa.

Enric 

Des de la revista volem donar les gràcies a tots els qui heu
fet possible que el nostre projecte hagi estat un gran èxit.
Gràcies a tots els donants pel vostre acte solidari; als vo-
luntaris, perquè sense vosaltres res d’això no hauria estat
possible; als professors per orientar-nos en tot moment,
i als infermers del Banc de Sang per la vostra professio-
nalitat i amabilitat.

Ha estat una experiència molt gratificant que ens ha ajudat
a créixer com a persones i a prendre consciència de la im-
portància que té donar sang.

Servei Comunitari del Banc de Sang

Ara preguntant per pura curiositat, un cop el donant
dona sang, com s’atura l’hemorràgia? Els fem pressió al
lloc en què han estat punxats i els fem aixecar els braços per-
què els circuli la sang. Llavors s’atura ràpidament. 

Carme, 55 anys. 
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Nervis, calor, molta gent al meu voltant… Ho tinc tot? La
gota/testimoni per passar el relleu, la samarreta del color del
meu equip, el dorsal... Preparats? Sona el tret de sortida! Co-
rrem per UNICEF! 
El passat 15 de febrer, vam participar en la cursa solidària
anomenada Gotes pel Níger. Aquesta cursa era el pro-
ducte final de l’itinerari SUMMEM que vam estar fent du-
rant els primers mesos de l’any. Ens vam organitzar en equips
i per colors de samarreta. Era una cursa de relleus.
Teníem molts companys de Primària i de la nostra escola que
ens animaven, i la gent del carrer també. Quan acabàvem de
córrer, podíem menjar fruita i beure aigua.
1,2 Km de cursa van valdre la pena pensant que ajudà-
vem gent que ho necessita i que el nostre esforç seria re-
compensat amb la felicitat dels altres. Però la felicitat va
ser compartida, ja que nosaltres vam viure una bona expe-
riència i ens encantaria tornar-la a repetir. Animem a to-
thom que participi en accions solidàries com aquesta i
ajudi en tot el que pugui per una bona causa.
Ens agradaria donar les gràcies a tot el professorat i als col·la-
boradors per haver-ho fet possible, i en especial al nostre
professor d’Educació Física Oriol Sellarès per la seva gran im-
plicació.
Va ser un dia molt emocionant per als alumnes de 1r d’ESO,
que van treballar la col·laboració en equip, la solidaritat i l’es-
forç. Al final de la jornada es van repartir diplomes d’UNICEF
i una xapa per a tots els participants en agraïment per tota
la feina feta i en record d’aquest dia!

Iker Pinilla, Aleix Mateu i Mar Domingo

DIA A DIA
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INFANTIL

L’art és un llenguatge mitjançant el qual els infants poden expres-
sar i comunicar el món dels sentiments i de les emocions. A
Infantil, els nens i les nenes s’expressen de diferents maneres, i
una de les que més potenciem des de l’escola és l’art. Com ho
fem? Doncs, a banda de treballar-lo des de la vessant dels autors
i les tècniques, ho fem amb les Arts&Crafts.
A l’àrea d’arts and crafts, a partir de la presentació de diferents
materials i les seves utilitats, volem que els nostres infants siguin
creatius, que potenciïn i estimulin la imaginació en les seves cre-
acions. Per aquest motiu, treballem amb molt d’èmfasi la fami-
liarització amb els materials (cryons, markers, pencil, watercolours,
brush, rubber, scissors), les seves característiques i les seves utili-
tats, alhora que practiquem el vocabulari i les accions més quo-
tidianes en anglès (paint, cut, stick, colour, glue...).
Amb tot, la nostra prioritat és no només ajudar-los a desenvo-
lupar les seves habilitats artístiques sinó animar-los a expressar
tot allò que senten, veuen i palpen. Perquè l’art ens emociona
i ens fa créixer com a persones!
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PRIMÀRIA

Ha de garantir aprenentatges significatius i compe-
tencials que s’han de dur a terme en diferents registres
de comunicació i llenguatges: escrit, oral, matemàtic,
audiovisual, artístic..., per diferents canals i amb diver-
ses intencionalitats. 

La finalitat és avançar cap a una educació per a la vida,
treballant les capacitats necessàries per ser, conèixer,
viure i conviure en una societat complexa i canviant.

El treball interdisciplinari concreta la integració de continguts provinents de les diferents àrees.

Fa milers d’anys el gran pensador Confuci ja avançava que
«Aprendre sense reflexionar és malgastar energia», i
aquest és un dels motius principals pels quals el SUMMEM
promou que s’aprengui de manera interdisciplinària.
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PRIMÀRIA

El treball que han portat a terme els alumnes de segon de
Primària compleix aquests requisits, ja que parteix de la
caixa d’objectes del MACBA (Museu d’Art Contemporani
de Barcelona). Aquest projecte, anomenat EXPRESSART, rep
aquest nom per la intenció que té de fer expressar els
alumnes a partir d’objectes quotidians que fan servir els
artistes contemporanis que tenen les seves obres expo-
sades al museu. Han treballat alguns conceptes matemà-
tics, continguts de llengua, d’educació emocional i,
sobretot, d’educació visual i plàstica, amb la creativitat
com a motor principal d’aprenentatge, fins que han
convertit l’espai de segon en un autèntic museu d’art
contemporani. El passat 22 de març, el Museu Expressart
va fer la seva emocionant inauguració amb les famílies
de segon com a principals convidats. 

El projecte acaba amb una visita al MACBA que, de ben
segur, no ha estat una visita qualsevol, ja que els nens i
nenes de segon han arribat al museu després d’haver fet un

treball previ que els ha permès interactuar amb les
obres i aprofundir en el seu significat.
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Els alumnes de 3r d’ESO han participat  en una activitat com-
partida amb els alumnes del Centre de Paràlisi Cerebral «Ciutat
de Terrassa» de Prodis, que els ha permès conèixer de ben a
prop el món de les persones amb discapacitat. Aquesta ac-
tivitat s’emmarca dins el projecte «Trencant barreres, compar-
tim la poesia». 
En un primer moment, un dels alumnes de Prodis i dues edu-
cadores del centre van visitar-nos a l’escola per explicar-nos en
què consisteix la paràlisi cerebral, quines dificultats tenen per
comunicar-se o per moure’s les persones que en  pateixen, qui-
nes activitats realitzen al centre, quin acompanyament fan a
les famílies, com es pot millorar el seu benestar i la seva qua-
litat de vida i com podem facilitar la seva integració dins la so-
cietat.
Una de les coses que ens va cridar més l’atenció va ser veure
com les educadores posaven èmfasi en el fet de potenciar les
capacitats d’aquestes persones, quan normalment tendim a

ESO

veure més aviat les discapacitats.  
Després d’aquesta primera activitat introductòria, a la classe
de llengua catalana els alumnes van escriure per grups un
haiku, que és una forma de poesia tradicional japonesa que so-
vint tracta temes relacionats amb la natura. Aquests poemes
ens van servir per preparar la segona part de l’activitat, que va
ser quan nosaltres vam visitar el centre de Prodis.
En aquest segon moment de l’experiència compartida, els
alumnes de Prodis van transcriure els poemes que nosaltres
havíem creat amb símbols pictogràfics de comunicació. D’a-
questa manera vam adonar-nos que més enllà de la parla i
l’escriptura, existeixen altres formes de comunicació molt
més universals.
Per acabar l’activitat, vam compartir una estoneta de joc i vam
poder fer unes curses amb l’Scalextric intentant jugar amb les
mateixes condicions que ells. Hauríeu d’haver vist quin domini
tenien els nois i noies de Prodis!

«Vam aprendre a respectar les diferències»
Adrià Martí «Vaig sortir de Prodis contenta perquè vaig veure que per-

sones amb discapacitat podien fer moltes més coses de
les que em pensava, fins i tot algunes que nosaltres no
som capaços de fer. A més, vaig notar que allà se sentien
molt a gust»

Júlia Guilà

«Conèixer aquells nois i noies em va fer obrir els ulls i vaig
aprendre a mirar les persones d’una altra manera»

Albert Martínez

«Tot un món molt diferent, però alhora molt similar» 
Quim Codinas

«Si te’n rius d’una persona diferent, ell riurà amb tu perquè
la seva innocència sobrepassa la teva ignorància»

Mar Sola

«Els ulls també escriuen»
Jana Torrella

«Em va sorprendre la quantitat de coses que són capaços de
fer tenint en compte la seva mobilitat i sobretot les ganes
que posen a l’hora de fer-les»

Laia Izquierdo

Aquí us deixem algunes de les reflexions que els nostres alumnes van fer després de l’activitat:
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ESO

«La sortida em va agradar molt i la vaig trobar molt in-
teressant i se m’ha fet curta la visita. M'hagués agradat
veure totes les fluctuacions que fa la borsa al llarg d’una
sessió. M’imaginava que hi hauria més públic»

Pere Rovira, 4tC

El passat dilluns 25 de febrer de 2019, els alumnes de 4t
d’ESO que fan l’optativa d’economia van tenir la possibili-
tat de visitar l'organització Borsa de Barcelona.
El tema de la borsa era un món desconegut per als alumnes
i, per això unes setmanes abans van estar treballant les
seves principals característiques i funcions. 
El Guillem va ser el nostre guia durant tota la visita. Primer
ens va portar a una sala on ens va explicar la importància
que tenia l’estalvi i quan havíem de començar a fer-ne. Això
ens ha fet pensar com i quan hem d’estalviar els nostres di-
ners.
Després ens va portar a la planta principal, que estava plena
de pantalles. Ens va explicar què significava cada dada que
apareixia a cada una d'aquestes pantalles. Vam fer el reco-
rregut per tota la planta i el que més ens va sorprendre va
ser que les dades que apareixien en els monitors no paraven
de variar.
L’objectiu principal de la visita va ser poder-nos endinsar en
el món de la borsa per poder-lo treballar posteriorment a
classe. El fet de poder passar un matí en aquell mercat ens
va ajudar a entendre millor el seu funcionament.
Aquesta sortida ens ha agradat molt i ens ha fet veure que
el món de la borsa no és com el que surt a les pel·lícules, sinó
que és un món seriós i en què hi ha involucrada molta gent.

Carla Muñoz, 4tA 
Marina González, 4tB

«Va ser una excel.lent experiència educativa i em va ajudar a
reflexionar sobre el meu futur i la importància de l’estalvi»

Jan Chaler, 4tC

«Les explicacions  que ens van fer van ser molt interes-
sants i entenedores»

Amal Makdad, 4tB

«Va ser molt interessant perquè vam posar en pràctica els
coneixements que havíem après a la classe d’economia i
vam poder veure com era la Borsa per dins» 

Marta Andreu, 4tD

«Va estar molt bé perquè tot el que havíem après a l’aula
ho vam veure reflectit a la visita. Ens pensàvem que a la
Borsa hi hauria molta gent i ens vam quedar sorpresos
que n’hi hagués tan poca.  Hem comprès que internet ha
facilitat que les persones  puguin invertir  des de qualsevol
dispositiu electrònic i que no és necessària la presència
física a la Borsa»

Bet Cunill, 4tE 

«A classe vam fer un joc virtual sobre inversió en borsa
que em va agradar molt perquè tenies la  motivació de
com invertir diners i de com superar els reptes que se’t
plantejaven. Amb el joc i amb la visita hem pogut com-
provar la veritat aquella frase que diu que com més risc,
més rendibilitat»

Pol Riera, 4tE
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BATXILLERAT

El dia 14 de març (3/14), els alumnes de 1r de Batxillerat
hem celebrat el Dia Internacional del Número π. Hem des-
envolupat un projecte de divulgació científica que aquest
any ha consistit en una exposició sobre les fractals.
Aquest projecte és compartit amb el Departament de Mate-
màtiques i Ciències de Batxillerat, i es desenolupa a l’assig-
natura de Ciències per al Món Contemporani.
S’han definit dos àmbits ben diferenciats. En l’àmbit més di-
vulgatiu, s’han creat quatre fractals ordenades per nivell de
dificultat i s’han treballat el 2D i 3D d’aquestes estructures.
Cada fractal té el seu pòster explicatiu per entendre cada ge-
ometria específica. Les fractals estudiadests són l’esponja
de Menger, el conjunt de Cantor i el triangle de Sier-
pinski. En l’àmbit matemàtic, alguns alumnes han demostrat
per què l’esponja de Menger és l’única figura geomètrica que
té volum 0 i àrea infinita. Ha estat tot un repte per a ells, a
partir del qual han treballat el concepte de límit i d’infinit.
Ha estat una bona experiència per als alumnes, que han
pogut observar la transversalitat de les matemàtiques en el
món de l’art modern i la divulgació. 

El dimecres 27 de març, els alumnes de Cultura Audiovisual de
la modalitat d’Arts (1r i 2n de Batx.) van fer una visita comentada
a l’exposició que sobre Stanley Kubrick (1928-1999) es fa al
CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). L'expo-
sició repassava la trajectòria creativa d’aquest director no-
vaiorquès començant pels seus anys d’aprenentatge com a
fotògraf a la revista Look, aturant-se en els seus dotze llargme-
tratges i acabant amb els seus projectes nonats o encomanats a
la responsabilitat d’altres cineastes. La mostra feia un recorregut
cronològic per l'obra d’un geni del cinema, creador d’obres
mestres en una gran diversitat de gèneres cinematogràfics. Tota
la carrera del director estava documentada i representada, des
dels seus inicis amb curtmetratges documentals fins a la seva úl-
tima pel·lícula, (1999) o obres mestres com ara
2001: (1968), (1971),

(1975) i (1980).

L’exposició aportava un bagatge molt interessant de cara a la
formació actual dels alumnes de la modalitat d’Arts i també
pensant en els estudis que puguin cursar després del Batxillerat.
Un dia de cinema molt ben valorat pels alumnes i pel professorat
que els acompanyava.
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BATXILLERAT

A Batxillerat, els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març, s’han fet
una sèrie d’activitats amb algunes de les metodologies actives
(Aprenentatge Basat en Problemes(ABP), investigació/recerca)
que contempla el projecte pedagògic SUMMEM de l’Escola Pia
de Catalunya. Les activitats han girat al voltant d'un tema cen-
tral a partir del qual s’han generat tot un seguit de tasques a
realitzar en equips de tres o quatre alumnes. 
A 1r de Batxillerat el tema ha estat «Com fer recerca?»,
una proposta enfocada a l’elaboració de coneixement apli-
cant el mètode científic com a procés pautat de recerca.
Les metodologies de recerca han estat diversa (mètode hipo-
teticodeductiu, mètode descriptiu, mètode analític comparatiu,
elaboració d’un projecte) i els alumnes les han hagut d’aplicar
per abordar petites recerques que se’ls han plantejat.
A 2n de Batxillerat el tema tractat ha estat «Els refugiats»,
i s’ha treballat des del plantejament de projectar un camp de
refugiats tenint en compte tots els aspectes fonamentals (ubi-
cació, disseny, finançament, serveis, higiene, logística, etc.).
Aquesta activitat s’ha reforçat amb el muntatge d’un campa-
ment real al pati de Camí Fondo amb l’ajuda de Cooperativa
Solidària, un grup de professionals amb una àmplia trajectòria
en la resposta a situacions d’emergència i crisis humanitàries
que pateixen les poblacions víctimes de guerres i conflictes, ca-
tàstrofes naturals, epidèmies i crisis nutricionals.
Un grup específic de comunicació ha estat l’encarregat de fer
el seguiment i posterior reportatge de les dues activitats, amb
un resultat de molta qualitat que ha deixat constància audio-
visual del que s’ha fet al llarg dels tres dies.
Aquestes activitats s’han de contextualitzar dins del projecte
SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya pel fet de realitzar-se
amb una metodologia activa que s'ajusta als objectius bà-
sics del projecte (treball interdisciplinari, cooperatiu, útil i
pràctic, real i contextualitzat, transferible).
Tres dies d’activitat amb una dinàmica molt diferent de l’habi-
tual i que ha estat molt ben valorada tant pels alumnes com
pel professorat.
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Aquesta vegada és el torn de la nostra companya Júlia,
d’Infantil. D’ella puc dir que és una persona discreta,
respectuosa, familiar, presumida, tranquil·la i molt
responsable. És organitzada, gran professional  i molt
col·laboradora. Sempre hi és quan la necessites. Amant
de la cultura i els viatges. Una confident amb qui pots
confiar plenament  i una gran lluitadora.

nadà, el Cap Nord, a Noruega, Escòcia i algunes capitals d’Europa,
però un dels viatges que més ens va fascinar va ser Egipte i apro-
par-nos al Sinaí. Tota una aventura!
Però tot i els viatges, formar una família ha estat un dels meus
principals objectius, i des del 2002 tenim unes bessones fantàsti-
ques, la Laia i la Marina, que ens van omplir la casa, la vida i el cor. 
Amb la família compartim el plaer de viatjar, anar al teatre i, so-
bretot, veure musicals i concerts. Una escapada a Barcelona, Lon-
dres o Madrid per veure un bon musical és tot un esdeveniment
per a nosaltres. 
Però també som molt de casa. Ens agrada gaudir de llargues es-
tones de lectura o veure alguna pel·lícula interessant. Però sobre-
tot ens agrada molt la música.  Visc envoltada de milers de discs,
instruments i partitures, tot i que us he de dir que sóc l’única a
casa que no toco cap instrument. Jo faig d’espectadora i fan nú-
mero u. Em relaxo i escolto la bona música. Personalment, sóc
super fan del rock català de la meva joventut: Sopa de cabra, Sau,
Pep Sala, Lax´n’Busto. Cançons com L’Empordà, Boig per tu o
Llença’t són la banda sonora de la meva vida.
Només em queda, primer de tot, donar les gràcies a la meva fa-
mília per ser com són, per formar aquesta pinya tan forta, esti-
mar-nos i ajudar-nos en tot. Després a l’Escola Pia, que és la meva
segona casa, per acollir-me ja des d’adolescent i no deixar-me
anar i ajudar-me a fer la meva feina cada dia millor i madurar com
a mestra i persona. Als meus companys i companyes, sobretot
d’Infantil, que m’han animat, donat suport i estimat tant com jo
a ells, ens els bons i no tan bons moments. Als alumnes, als pares
que m’han donat l’oportunitat i la confiança de poder posar un
petit i humil granet de sorra en l’educació dels seus fills. De tot
cor, moltes gràcies! 
Ens veiem per l’escola i sobretot per Infantil.

Júlia Ramajo

Vaig néixer el 30 de desembre de 1967, un dissabte, ben en-
trada la nit, a la Clínica del Remei de Terrassa, en plenes festes
de Nadal i a punt d´entrar en l’últim dia de l’any, ja que gairebé
tocaven les 12 de la nit. 
Sóc la gran de la família. Vaig ser la reina de la casa fins que
passats tres anys va arribar la meva germana Cristina, que em
va prendre el tron (de bon rotllo). Amb ella vam jugar, córrer,
compartir i gaudir d’una infància molt feliç. 
De petita recordo amb molt afecte i tendresa els estius a la platja
amb la meva família, tiets i cosins inclosos. I recordo la Puríssima,
la meva escola estimada, amb aquelles entranyables monges
que quan vaig entrar a parvulari em cuidaven super bé, ja que
era la més petita de la promoció. Em tenien una mica “mima-
deta”, m’agafaven de les galtes i em deien: «Que niña más bo-
nita», i jo que era més aviat tímida i reservada em posava
vermella com un tomàquet i feia una rialla de circumstàncies.
Recordo també les llargues tardes a casa amb la meva àvia
Irene, que ens cuidava mentre els meus pares treballaven i les
grans escampades de joguines que fèiem amb la meva ger-
mana. Muntàvem una escola, una botiga de roba i una casa
amb les nostres Nancys. Jo ja tenia molt clar que era la mestra
i la mare de les nines. Podeu veure que la vocació em ve des de
la meva infantesa i que inevitablement acabaria sent mestra i,
a més a més, de petits. Tot i que també volia ser ballarina i bo-
tiguera d’una botiga de roba. 
Després de la Puríssima, vaig passar a l’Escola Pia a fer el BUP i
el COU. Aquest va ser el meu primer contacte amb l’escola. Va
ser un amor a primera vista, ja que encara sóc aquí i espero que
per molt temps. Encara recordo els ulls com a plats que se’m
van posar quan vaig veure la immensitat de l’escola, aquella
pujada, les palmeres, els patis i l’edifici. Ufff, on m’he ficat! Aquí
he fet d’alumna, de monitora d’esplai i de menjadors, pràctiques
i de mestra. Déu n’hi do! 
Una de les coses més emocionants que em va passar en els
meus inicis com a mestra. Va ser que quan em van donar la pri-
mera tutoria, l’escola s’havia quedat amb la Puríssima i hi vaig
tornar com a mestra. Quina emoció tornar als orígens, tornar a
veure mestres que havia tingut i que ara eren companys!
També conèixer companys i companyes nous amb els quals en-
cara treballem junts. Quin respecte!  Passat un any. vàrem bai-
xar al carrer Col·legi, vam estrenar aules noves i vam crear i
modelar l’Infantil que per molts anys ha estat en actiu. Però l’e-
volució és constant i ens hem d’adaptar a les noves tendències.
Ara estem tornant a remodelar i canviar per a les noves gene-
racions. Tot un repte que m’il·lusiona molt.
Enmig de tot això em vaig casar amb el Pep. Com que als dos
ens agrada molt viatjar, vam passar uns primers anys que no
paràvem gaire per casa. Vam conèixer els Estats Units, el Ca-

ll
Coneguem: Júlia Ramajo
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El son
Tots nosaltres invertim aproximadament un terç de la nostra vida
a dormir. El son és una activitat necessària, ja que compleix una
funció reguladora i reparadora per a contrarestar els efectes del
cansament i del desgast del dia. Així mateix, quan es dorm l’or-
ganisme incrementa la producció de substàncies que regulen i
milloren la resposta immunitària, ajuden al creixement i fan aug-
mentar la capacitat de concentració i, alhora, d áprenentatge, tan
importants en l étapa escolar. El son infantil fa referència al perí-
ode, diürn i nocturn, durant el qual els nens descansen, assimi-
len i organitzen el que han vist i après durant el dia, la qual
cosa fa que madurin físicament i psíquicament.
Per poder entendre i detectar els moments en què hi ha altera-
cions del son, és important conèixer la fisiologia.
Hi ha diverses fases, que van del son més lleuger al son més
profund.
Adormiment: S’estén des del moment en què la persona tanca
els ulls per dormir fins que realment queda adormida. 
Període de son: Hi ha dos tipus de son que s’alternen i repeteixen
al llarg de la nit fins al matí.
El somni lleuger (REM): En aquesta fase el son és actiu, amb una
elevada activitat neuronal. És una fase fonamental en el procés
d’atenció, memòria i consolidació de l’aprenentatge.
El somni profund (no-REM): Cos i ment estan relaxats. La res-
piració és pausada i regular. En aquesta fase és difícil despertar-
se. Té una funció restauradora: augmenta l’alliberament de
l’hormona del creixement, afavoreix la regeneració cel·lular i ajuda
a disminuir la resposta a l’estrès durant la vigília.
Al llarg de la nit se succeeixen cicles complets de son.
El despertar: És un moment més del ritme biològic, regulador de
totes les activitats vitals. La persona es desperta espontàniament
quan el cervell ha fet la reposició d’energia que li calia. No totes
les persones necessiten les mateixes hores de son, com tampoc
són les mateixes segons l’edat. El nounat dorm més de 16 hores
al dia. Als 12 mesos, unes 12 o 13 hores al dia. Als 2 anys, unes
13 hores al dia, que es van reduint fins a arribar a les 10 o 11
hores als 5 anys. Entre els 6 i 10 anys, el sistema nerviós central
ha madurat en gran part i la mitjana d’hores de son és de 10 al
dia. Durant l’adolescència, s ́acostuma a dormir unes 8 hores al
dia i la major part és son del tipus no-REM.

En adults, les hores de descans són de 7 a 8 de mitjana.
Un adult cansat pot mostrar-se irritable, somnolent i tenir poca
energia; un nen cansat pot estar hiperactiu o mostrar trastorns
del comportament, com dèficit d’atenció, tenir problemes
d’aprenentatge o, fins i tot, patir un retard en el creixement. Els
nens necessiten més temps de son que els adults.
La infància és el període de la vida durant el qual es dorm
més, durant el qual més hores de son actiu hi ha a la nit i, a més,
és el període en què el cervell es desenvolupa més ràpida-
ment. A mesura que el nen creix i madura, el son també va ma-
durant. Les fases de son profund s’allarguen, els períodes de son
vulnerable per als desvetllaments nocturns disminueixen i el nen
entra més ràpidament en la fase de son profund.

Consells i recomanacions:
• Tenir horaris regulars a l’hora d’anar a dormir i de llevar-nos.
• Mantenir hàbits relaxats abans d’anar a dormir.
• Fer exercici físic durant el dia, que ajuda a descansar millor.
• En edat adulta, rebaixar el consum de begudes estimulants a da-
rreres hores del dia i els àpats copiosos al vespre.
Esperem que aquests consells us siguin útils i que pugueu dormir
tots plegats una miqueta millor.
Fins aviat!

(Informació extreta del Col·legi d’Infermeria de Barcelona. Infer-
mera virtual Canal salut, gencat)

Meritxell Ferrer i Jordi Ribera

Parlem de salut a l’escola

Dormir i salut
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1rC, MARIA COMPTE de 1rD, IVET RI-
BERA de 2nD, JÚLIA AGUILAR de 3rA
i AROA TORRES de 3rB.
Moltes gràcies a tots els participants!

Notícies de  la Mediateca

Aquest concurs, iniciativa d'un grup de
mestres i bibliotecàries de centres edu-
catius de la ciutat, vol donar a conèixer
les biblioteques escolars a la ciutat i po-
tenciar l'intercanvi d'experiències entre
centres educatius mitjançant una activi-
tat creativa com és el disseny i l'elabora-
ció de punts de llibre a partir de mitjans
plàstics.
A partir del 10 d'abril tots romandran ex-
posats a la Biblioteca Central de Terrassa.

Els punts seleccionats de Primària:
CARLOTA MUNILL de1r A, ARNAU
BOIRA de 1r B,PAULA FERNÁNDEZ de
1r C, MAR ARAGONÈS de 1r D, PAULA
VINYALS de 2n A, CLÀUDIA FERRE-
RES, de 2n B, ÀLEX COLL de 2n C,
BERTA GASCÓN de 2n D, BERTA REIG
de 3r A, ISABEL CORRAL de 3r B, QUE-
RALT ISANTA de 3r C, ALEIX ZANÓN
de 3r D, PAULA MORAL de 4t A, MI-
REIA CARDÚS de 4t B, MIKEL LOPEAN-
DIA de 4t C, ANNA GONZÁLEZ de 4t
D, MARIONA QUINTANA de 5è A,
NÚRIA ZURDO de 5è B, PAULA SÁN-
CHEZ de 5è C, ONA PUERTAS de 5è D,
CLÀUDIA MERCHAN de 6è A, PAU
GASCÓN de 6è B, XAVIER LAMOTE de
6è C i ALBA VEGA, 6è D.

Amb tots els magnífics punts de llibre que
han fet els alumnes de Primària i els d’op-
tativa de dibuix d’ESO per a participar al
concurs i que, malauradament, no hem
pogut seleccionar, hem confeccionat un

Exposicions a la Mediateca

Els punts seleccionats de Secundària
NORA DINARÈS de 1rA, JULIETA FLO-
RENCIA LESCANO de 1rA, LAIA
COMPTE de 1r B, CARLA GARCÍA de

vestit per a la nostra princesa de Sant Jordi
que tenim a la Mediateca. Hem comptat,
un any més, amb l’ajut de Mireia Miras,
professora de disseny de Secundària a la
qual volem donar les gràcies des d’aquí.

Esteu tots convidats a venir a veure el ves-
tit de la princesa i a trobar el vostre punt.
Enhorabona a tots i totes per aquests
punts tan esplèndids que heu fet!

Participació de l’Escola en la 19a edició del Concurs de Punts de llibre

La princesa de la Mediateca estrena un magnífic vestit! 
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ventures que parla de la força i de la va-
lentia que cal per expressar l’amor.
Nosaltres vam passar una estona la mar
de divertida, us la recomanem!

Llegint L’ESCOLA

El passat dia 21 de març, un grup de
companyes de l’escola vam anar al te-
atre Poliorama de Barcelona a veure l’o-
bra de teatre , de l’autor i

Llegint L’ESCOLA 

director Alfredo Sanzoli, inspirada en les
comèdies de Shakespeare i produïda per
Dagoll Dagom i T de Teatre.
Es tracta d’una comèdia romàntica i d’a-

A la classe de llengua catalana, durant
una seqüència didàctica d'àmbit perio-
dístic, els alumnes van treballar la tèc-
nica de l'entrevista i la roda de premsa,
i el passat dijous 28 de març van tenir la
sort de poder posar en pràctica allò que
havien après amb un convidat molt es-
pecial, en Miki Nunyez, representant
de RTVE al Festival d'Eurovisió i exa-
lumne de l'escola. 
El cantant va respondre totes les pre-
guntes en una roda de premsa dirigida
per alguns alumnes de 3r d'ESO, que van
convertir-se en autèntics periodistes.
El Miki es va mostrar proper i amb ganes
de col·laborar i no va dubtar ni un mo-
ment a fer-se una foto llegint la revista
l’Escola.
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DIA A DIA

El passat mes de març, i de nou per iniciativa de l’AMPA, vam ce-
lebrar una nova edició de l’activitat Converses amb… i ho vam
fer amb Sarai Gascón, nedadora professional, subcampiona para-
límpica i exalumna de la nostra escola! 
La Sarai va néixer sense una part del braç esquerre. Va començar
a nedar al CROL de molt petita i als nou anys va entrar al Club
Natació Terrassa. Amb 14 anys va participar per primera ve-
gada en el Campionat del Món de Natació de Durban (Sud-
àfrica), on va aconseguir la medalla d'or en la categoria dels 100
metres braça. Va participar en els Jocs Paralímpics de Pequín 2008,
en què va aconseguir la medalla de plata en la mateixa categoria.
En els Jocs de Londres, quatre anys després, va aconseguir dues
medalles, una de plata en els 100 metres papallona i una altra de
bronze en els 100 metres lliures. En els Jocs celebrats a Rio de Ja-
neiro el 2016, va aconseguir tres plates: en els 100 metres lliures,
en els 200 metres estils i en els 100 metres papallona. A més de
la seva participació en els Jocs Paralímpics, el seu palmarès es
completa amb nombroses medalles en mundials i europeus.
La Sarai, que actualment estudia per ser mestra d’Infantil, està
preparant la seva participació en noves competicions i ens va par-
lar de l’esforç que requereix la seva professió, recordant quan es-
tudiava i combinava els entrenaments amb l’escola: «Cal ser
constant i esforçar-se. A mi mai ningú no m’ha dit: “No ho facis”.
Sempre m’han incentivat a fer les coses igual que els altres. Per
exemple, quan va arribar el moment de fer música i els companys
tocaven la flauta, entre l’escola i la família vam trobar una solució
i jo tocava el xilòfon, i de fet els companys em deien que tenia
molta barra, ja que jo tocava dues cançons i ells només una. Si hi
ha una bona predisposició a fer coses, l’entorn respon.»
La seva infantesa ha estat plena de reptes que l’han portada a
acomplir somnis que ni tan sols havia imaginat. I això, ens deia,
l’ha fet evolucionar no només com a atleta, sinó també com a
persona, fent de la superació el seu estil de vida.
«Cal donar visibilitat a l’esport en igualtat de condicions, siguin
quines siguin les condicions de l’esportista. Ja de gran, he hagut
de fer front a aquesta discriminació. Si els nens i nenes veuen la

discapacitat amb normalitat com a societat haurem guanyat.» 
La seva família, explicava, ha estat i segueix essent el seu pilar
fonamental perquè des de ben petita li han fet veure que pot
aconseguir tot allò que es proposi. La família és clau, per buscar
solucions, per superar les pors i per fer front als reptes. No pas per
sobreprotegir. A un fill se l’ha de guiar, no passa res si s’equivoca.
També va recordar l’escola, on va fer molts amics que encara
conserva, i amb què manté un fort lligam. I això no tan sols perquè
els seus nebots hi estudien, sinó també perquè la vam fer créixer
acadèmicament i personalment.
«Malgrat haver assolit grans reptes, no em quedo amb les meda-
lles, sinó amb el camí.»
Va ser un plaer tenir-la de nou a l’escola. Gràcies, Sarai!


