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DIA A DIA

La nit del dijous 23 de maig, es va celebrar la festa de comiat
dels alumnes de 2n de Batxillerat.
Cada mes de maig el mateix, o similar, però sempre diferent. Una
nova promoció de Batxillerat que acaba la seva estada a l’escola.
Final d’una etapa, en ocasions ja iniciada a l'escola des de ben pe-
tits, i començament d'una de nova, plena d’ il·lusió i nous rep-
tes. L’escenari de la festa, l’habitual, el saló d’actes de carrer
Col·legi, on es van aplegar més de 400 persones (alumnes, pares,
professors) en un ambient solemne i festiu alhora. El mateix
espai, contingut similar, però alumnes diferents que singula-
ritzen cada festa de comiat fent-la única. L’acte va incloure xe-
rrades de representants dels alumnes (Núria Borràs, Àurea Pérez i
Pau Torras), un representant de les famílies (Jordi Lartuna), els tu-
tors de la promoció (Isidre Ferré, Josep Margarit, Ana Fernández,
Mireia Garreta) i la direcció de l’escola (Carles Cereceda i Josep
Lluís Cerrudo). Però els protagonistes van ser tots i cadascun
dels alumnes que van rebre l’anuari i la tradicional foto de pro-
moció. Durant l’acte es van lliurar tres premis als millors expe-
dients de la promoció i tres més als millors treballs de recerca. Els
tres millors expedients van ser els d'Àurea Pérez, Júlia Esquis i Nil
Malgosa. Els tres treballs de recerca guardonats van ser els de
Mariola Gispert, per «Black mirror, realitat o ficció», Enric
Balmanya, per «Construcció d’un aerogenerador d’imants»,
i Gina Grimalt, per «Un mos de microbiologia». Aquests pre-
mis no s’han d’entendre exclusivament a títol personal, sinó
també com un reconeixement a tots els alumnes que han fet una
gran feina al llarg de tots aquests anys en funció de les seves pos-
sibilitats. Per finalitzar, es va poder veure un fotomuntatge fet amb
un recull de fotos dels dos cursos de Batxillerat. Una nit agradable
va acompanyar un sopar fred al peu de les emblemàtiques pal-
meres. Pares, alumnes i professors, barrejats en un fantàstic am-
bient, van poder compartir una estona molt agradable abans que
els alumnes marxessin per continuar la seva pròpia festa, ara ja
exclusiva i vetada a segons quines edats. Només queda recordar
als nostres ara ja exalumnes que deixen les aules, però no pas
de formar part de l’escola, que volem i esperem que continuïn
formant sempre part de la nostra Escola. 
Bona feina i bona sort a tothom!
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Canviar, innovar

Estem a punt de complir dues dècades
vivint al segle XXI i segueixo sentint a
dir que ara sí que arribarà un canvi que
ens ho regirarà tot. De fet, canviar és
quelcom ben natural i hem canviat
molt des que vam néixer, però el que
ens incomoda és el ritme accelerat propi
d’aquest segle, amb canvis inesperats i,
sovint, no desitjats, que ens poden por-
tar a una actitud d’alerta permanent di-
fícil de sostenir. 
La majoria de canvis es produeixen a la
perifèria, però el que ens dona estabili-
tat resideix en el nucli, i no tots els can-
vis han de ser rellevants per a nosaltres.
Per exemple, en una comunicació, allò
nuclear és la relació emissor-receptor i
el missatge, i queden a la perifèria el
canal i el dispositiu, que han d’estar al
nostre servei oferint-nos seguretat i efi-
ciència. Però el mercat ens reclama que
convertim en nuclear allò que no ho és,
que consumim, quan allò important és
decidir quan i com hem d’incorporar
un canvi.
L’escola també està immersa en aquesta
dinàmica i, per això, ens cal mantenir
ben definit el propòsit per a poder ana-
litzar, ordenar i prioritzar els canvis.  
Una altra cosa és la innovació, que de-
mana canvis, però que és molt més que
això perquè no tots els canvis generen
innovació. 
Innovar té molt més d’actitud perma-
nent que de comportament reactiu. Un
canvi sol consistir a afegir prestacions,
continguts, opcions, etc., mentre que la
innovació vol dir modificar o des-
prendre’s d’elements que donàvem
per inamovibles. Requereix endinsar-se
en el nucli. I pensar-nos implica, com a
mínim, reflexió, sentit, serenor, con-
fiança i temps. 
Les vacances ens conviden a un canvi.
Aprofitem-lo també per donar-nos
temps i per créixer. Desitjo que les gau-
diu amb molta il·lusió i joia. 
Feliç estiu!

Carles Cereceda

DIA A DIA

Editorial

Carles Cereceda 
Una nova promoció Batxibac (doble titu-
lació batxillerat-baccalauréat) de l’escola,
que ja és la cinquena, ha superat amb èxit
la prova externa que els acredita amb la
doble titulació. Els passats dies 6 i 7 de
maig, els nostres alumnes Meritxell Bel,
Guillem Serra i Àurea Pérez van fer les

proves escrites de Literatura i Història de
França, així com la prova oral. Tots ells
van superar-les amb molt bones quali-
ficacions. Enhorabona a tothom, alumnes
i professorat, per l’esforç i l’èxit en aquesta
aposta de l’escola, engegada el curs 2014-
2015 i que ara ja tenim consolidada.

La primera promoció del Batxillerat Dual
Americà es prepara per graduar-se. 13
nois i noies que van iniciar el projecte
quan feien 4t d'ESO han acabat els seus
estudis simultanis de Batxillerat a Cata-
lunya i als EEUU. Han estat uns anys de
dur esforç i treball que els han aportat la
millora de la llengua anglesa però també
la immersió en la història d'un país que no
és el nostre, amb una cultura i formes de
funcionar diferents, que els ha capacitat
per ser competents, autònoms, organitzats

i ressolutius. El Miquel Badia, l'Enric Bal-
manya, el Santi Clapés, el Roger Fabra,
el Pau Gispert, el Pere Grau, el Roger
Martínez, la Neus Masoliver, el Jan Mo-
desto, el Jan Oller, el Ricard Pérez, el
Pau Torras i la Queralt Vilanova han
estat els pioners d'aquest projecte i les
seves famílies les primeres a participar d'a-
questa proposta  que s'engegava a l'escola
ara fa 3 anys. Gràcies a tots per la seva
confiança i l’enhorabona als nostres
alumnes per la bona feina.
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El passat diumenge 28 d’abril, abans
d’anar a votar, una colla de famílies de
l’escola van gaudir d’un matí de convi-
vència tot fent una excursió per Sant
Llorenç. Aquesta XVII edició, però, va
canviar el destí habitual, de manera
que en lloc d’anar a la Mola vam anar
fins a la font de la Pola.
Pel camí vam poder fer una divertida i
educativa gimcana, que consistia a
identificar diverses espècies botàni-
ques. A la font vam conèixer la interes-
sant història d’aquest racó menys
concorregut de la serra de l’Obac
(podeu llegir-la en aquest enllaç:
http://tiny.cc/oscw5y)

DIA A DIA

El passat dimarts 7 de maig, es van lliurar, a la sala d’actes del
Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, els guardons
de la XIX edició dels Premis de Treballs de Recerca, convo-
cats pel Centre de Recursos Pedagògics. En la categoria
d’àmbit local, el guanyador va ser el nostre alumne Nil Mal-
gosa, de 2n de Batxillerat A, pel seu treball «El Parc de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac a través de la seva toponímia»,
dirigit pel professor Àngel Rodríguez. En el seu treball, el Nil
va fer un molt complet i precís inventari dels topònims del Parc
aportant dades sobre la procedència, significat i evolució de ca-
dascun d’ells. L'enhorabona al Nil, a la seva família i també al
tutor de seguiment del treball.

La Neus ha guanyat aquest premi, convocat pel departa-
ment d’Art i Musicologia de la UAB, amb el treball titulat
«De la novel·la a la partitura:  .»
El treball se centra en una recerca historicoartística per con-
firmar la hipòtesi plantejada. En primer lloc, es busca enten-
dre què és una adaptació teatral, quins tipus d'adaptacions
es poden realitzar i quins factors relacionats amb el procés
creatiu intervenen en l'adaptació. En segon lloc, es pretén
aplicar aquests conceptes a un cas d'estudi concret, que és
l'adaptació teatral de l'obra literària , de Victor
Hugo.
La hipòtesi del treball era que el musical , creat
el 1980, va ser fruit d'un procés d'adaptació fidel, com si fos
una il·lustració de la novel·la original.
Enhorabona, Neus!



5
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El passat dimecres dia 1 de maig, deu
alumnes de la nostra Escola van rebre
el sagrament de la Confirmació. Com
ja és habitual en els darrers anys, va ser
a la capella de l’Escola Pia de Sarrià, a les
12h del migdia. La celebració va ser con-
junta amb altres noies de les escoles de
Sabadell, Balmes i Sarrià. La celebració
va ser presidida, com ja fa uns quants
anys, pel bisbe Joan Godayol i per l’es-
colapi Víctor Filella. Enguany la cele-
bració també va ser molt viscuda, tant
pels nois i noies com per les seves famí-
lies, tal com van expressar al final de l’eu-
caristia. En començar la celebració,
vàrem veure un vídeo en què els nois i
les noies explicaven els motius que els
havien dut a ser confirmats i els seus
agraïments.  
Cal dir que el curs de preparació d’en-
guany s’ha estructurat, com ja és habi-
tual, en unes sessions formatives, unes
vuit al llarg del curs, impartides per l’e-
quip de professors de pastoral de l’escola,
que es realitzen els dijous a les 12:45h.
També s’han realitzat tres trobades con-
juntes amb els altres nois i noies d’Escola
Pia. La primera d’elles es va fer a l’Escola
Pia de Sant Antoni al mes de novembre.
En aquella ocasió, anaren a visitar en pe-
tits grups diferents entitats d’ajuda a les
persones necessitades. Al mes de febrer,
a la nostra Escola Pia de Terrassa, vàrem
acollir la resta de companys i companyes
per tal de compartir uns tallers-testimoni
impartits per diferents persones. Final-
ment, ja al mes d’abril, hi hagué la da-

rrera de les trobades conjuntes a la Pia
de Sarrià per preparar la celebració.
Només ens queda desitjar al Bernat,
l’Arnau, la Laura, la Carlota, la Lluna,

l’Albert, la Marta, el Ricard, la Munxi i
el Jan, un futur ple d’esperança, fe i
amor. Enhorabona!
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·
Els nostres alumnes de primer de Batxillerat Artístic van tornar
a participar de manera entusiasta a la XVII Fira Modernista de
Terrassa, celebrada entre els dies 10 i 12 de maig. Novament
els nostres alumnes de la modalitat d’arts van contribuir
amb els seus treballs a engalanar el carrer del Camí Fondo,
com ja venen fent des de fa uns quants anys. 
Com que en aquesta edició el tema escollit va ser el del ci-
nema, els alumnes van fer servir com a motiu ornamental
la llanterna màgica, un dels precedents més directes del ci-
nematògraf, i que ja trobem descrit per Athanasius Kircher, el
1646, a la seva obra Els mateixos
alumnes les van construir aconseguint uns models molt ima-
ginatius i fidels a allò que eren aquests elements: un enginy
capaç de projectar imatges sobre una pantalla, que fou utilitzat
com a entreteniment, però també amb finalitats científiques.
A més, mitjançant la fotografia, els nostres estudiants van re-
alitzar un cartell de cinema molt versemblant i ple de sentit de
l’humor, exposat, durant la Fira, a l’entrada del nostre centre.
Aquesta activitat, relacionada plenament amb el currículum
acadèmic del Batxillerat Artístic, resulta també una forma
molt educativa de col·laboració veïnal i ciutadana, a la qual
els alumnes van haver de dedicar generosament hores del seu
temps lliure, fet pel qual els hem d’estar molt agraïts.   
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El passat 17 de maig, els Grups d'Acció Solidària (GAS i Pre-
GAS) de 4t d'ESO i de Batxillerat que participen activament
en els projectes de la Fundació Educació Solidària (FES) de
l’Escola Pia van organitzar els actes Juguem per la Solidaritat
i el Concert Solidari, destinats als nens i nenes de l'escola, des
de P3 fins a 6è de Primària.
Els voluntaris i les voluntàries de 4t d'ESO van muntar un espai
de diversió per a alumnes i familiars a la porta de les palmeres.
Les activitats, molt variades i originals, responien a les necessitats
de tots els nens i nenes que s'hi van apropar encuriosits i que van
poder gaudir d'una jornada lúdica i plena d'emocions positives.
Jocs tradicionals, tallers de pintura, manualitats, pintacares, boti-
gues solidàries i moltes altres activitats que van comptar amb una
elevada participació de pares, mares i alumnes de totes les etapes. 
El berenar per a tothom, amb la bossa solidària, va ser un èxit,
com també ho van ser les botigues solidàries, en les quals es
podien trobar des de clauers fins a collarets, tot plegat vingut
des del Senegal. 
En acabar les activitats, va tenir el lloc al teatre de l'escola el Con-
cert Solidari del GAS, enguany protagonitzat per la coral
Ohana, els membres de la qual van oferir-nos una actuació d'un
gran nivell cantant un repertori variat i per a totes les edats. La fi-
nalitat de l'activitat Juguem per la Solidaritat és col·laborar en els
projectes dels grups GAS i pre-GAS per aconseguir fons d’ajuda
als Casals d’Estiu al Senegal, que és on aniran a parar els fons re-
captats amb l'objectiu de finançar activitats i material escolar i
lúdic per als nens i nenes d'aquell país.

Les activitats extraescolars que oferim a l’escola tenen l’essèn-
cia en el nostre projecte educatiu i prenen com a eix verte-
brador el joc i l’experimentació, ambdós elements clau per
a promoure l’aprenentatge significatiu i el creixement de
les persones. Seguim adaptant-nos amb garanties a les exi-
gències de la realitat social que vivim i mirem de donar sempre

les millors eines als nostres infants i joves
Aquest mes de juny s’obre el període d’inscripcions! Tenim un
gran nombre i varietat d’activitats pensades per a totes les
edats i necessitats, des d’Infantil fins a Batxillerat. També
pensem en els adults i els oferim la possibilitat de venir a fer
esport a l’escola! No us ho perdeu!  
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Amb l’obertura del període d’inscripció, des de principis mes
de juny, l’Escola de Música es prepara per al curs 2019-2020,
que ja serà el vuitè des que va començar les seves activitats.
Com ens explica el seu director, Alberto Arbej, «l’Escola de
Música és una oportunitat única per a poder educar la nostra
intel·ligència artística i musical». Dissenyada per tal de cobrir
tots els aspectes necessaris per a una formació completa, l’Escola
de Música és un projecte transversal que actualment compta
amb la participació de més de 400 alumnes i que comprèn ac-
tivitats molt variades.
Es pot accedir als ensenyaments musicals a partir de P4 i P5 fent
l’activitat de Sensibilització Musical, en què la cançó i el moviment
són els protagonistes i en què es va despertant la passió per la mú-
sica. És també en aquesta etapa quan s’inicia la Roda d’Instruments,
una activitat genuïna en la qual els nens i les nenes de P5 i de 1r
poden experimentar els instruments que després podran triar.
Sobre l’instrument, ens comenta Alberto Arbej que «l’estudi d’un
instrument musical és la forma ideal de fixar l’aprenentatge
i, a la llarga, és el millor vehicle de l’expressió musical, que et pot
acompanyar tota la vida». Actualment, a l’Escola de Música hi ha
alumnes d’una gran varietat d’instruments: flauta, oboè, clarinet,
saxo, trompeta, trombó, violí, viola, violoncel, contrabaix, piano,
guitarra, guitarra elèctrica, baix, bateria i cant. A més a més, les
famílies disposen d’un servei de lloguer amb el Banc d’Instruments,
que facilita molt l’estudi de la major part d’instruments. 
Un altre dels pilars de la formació musical és la música de conjunt.
En aquest sentit, l’Escola de Música compta amb una gran va-
rietat d’agrupacions instrumentals, tant a Primària (la Petita
orquestra de corda, la Petita banda de vent, el Grup de flautes i
les orquestres de percussió Orff) com a Secundària (el Grup de
guitarres d’ESO i la Jove Orquestra). Recentment, també hem ini-
ciat una Big Band per als alumnes més grans d’ESO, Batxillerat,
antics alumnes i adults. 
Per últim, hi ha un altre aspecte que un projecte musical complet
com el nostre no pot deixar de banda: la formació vocal. L’Escola
de Música també ofereix activitats específiques per a l’educació
de la veu: els grups corals (cicle mitjà i superior de Primària), les

DIA A DIA

classes de l’aula de cant (a partir d’ESO) i l’activitat de teatre
musical (centrada també a l'ESO i Batxillerat).
Més enllà de totes aquestes activitats, cal dir també que l’Escola
de Música, a més de ser un projecte plenament integrat en el fun-
cionament de l’Escola Pia que apropa i facilita a les famílies els
estudis musicals, té una gran presència en la vida del centre: cicles
d’audicions d’instrument els mesos de febrer i juny, concerts d’a-
grupacions, audicions per a Primària i Infantil, i molt més. Podeu
trobar més informació a la part de la web de l’Escola de Música,
o bé contactant amb Alberto Arbej, el seu director. 
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INFANTIL

Els jocs a l’exterior són un espai de relacions essencial per a tots
els nens i nenes. Com més espais diferents creem al pati, més
diversificarem i enriquirem les possibilitats del joc lliure, cre-
atiu i cooperatiu.
És per això que l’estona d’esbarjo es converteix en un espai d’in-
teracció on els nens i les nenes aprenen a relacionar-se, a resoldre
conflictes, a conviure. I, alhora, aprenen a participar en activitats
d’equip, a respectar les normes, a saber perdre i a saber guanyar,
a compartir i a cooperar, i també a respectar el material. I un altre
aspecte molt important és el d'interaccionar amb l’entorn, perquè
veuen els canvis estacionals, experimenten amb diferents tipus
de materials, observen i cuiden aquest entorn.
El nostre pati de P3 el tenim organitzat en diferents am-
bients. Hi ha uns espais per enriquir la motricitat grossa (pujar,
baixar, enfilar-se, posar-se dins); un espai sensorial amb diferents
tipus de materials (sorral); un espai per a treballar la coordina-
ció oculovisual (lego vertical, plafó de moviments), i a la resta
de l’espai, jocs de construcció i joc lliure.
Les estones de pati són un espai molt útil per a seguir educant.
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PRIMÀRIA

Un any més, els de 6è hem anat a la
Jornada Esport i Convivència que or-
ganitza l’Escola Pia de Catalunya.
Aquest any ens ha tocat anar a Igua-
lada, i ens hi hem trobat, entre alum-
nes, mestres i monitors, unes 1300
persones. La jornada ha transcorregut
molt tranquil·la i hem pogut gaudir
d’un dia assolellat i càlid. 
Els nostres alumnes han pogut triar
entre un ventall de 24 activitats dife-
rents, activitats esportives i culturals,
amb l’objectiu comú de fomentar la

coneixença i la convivència entre
alumnes que cursen el curs de 6è en
totes les escoles pies que hi ha a Ca-
talunya. Han pogut participar en acti-
vitats com aquagym, circuit
d’orientació, escacs, gimnàstica espor-
tiva, hockey patins, pàdel, rugbi, trail-
running, zumba... i unes quantes més.
Aquest any 2019, la ciutat d’Igualada
ha estat escollida com a Ciutat Euro-
pea de l’Esport. Tot un encert organit-
zar aquesta jornada allà.
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PRIMÀRIA

Aquest era el gran repte que ens vàrem plantejar amb els alumnes
de cinquè: ser capaços d’aportar el nostre granet de sorra a
una bona causa, en concret, a la investigació del càncer infantil. 
En aquest itinerari d’aprenentatge vàrem treballar l’aparell circu-
latori, la sang, els seus components i el funcionament en el nostre
cos. A partir d’activitats reals i molt pràctiques, vam imaginar el
funcionament de la sang dins del nostre cos. 
En un segon bloc ens vam introduir en les malalties que afectaven
la sang i, concretament, en la leucèmia infantil. Ens va visitar el
Jan, un alumne de l’escola que ens va explicar de primera mà
com va passar tot el procés de la malaltia. Va ser una expe-
riència molt enriquidora per als nostres alumnes.
També vam tenir la visita de la Pilar, mare de l’Albert, alumne
de segon de Primària. Ella va explicar als alumnes com van co-
mençar i viure tot aquest procés, com els va canviar les vides i
com es van decidir a col·laborar amb una associació per inves-
tigar el càncer infantil: l'associació Polseres Candela.
La seva experiència ens va colpir molt. Els nostres alumnes esta-
ven decidits a col·laborar amb aquesta associació i vam organit-
zar una tarda solidària, amb un berenar fet per ells mateixos,
una gran tómbola i la venda de polseres Candela, moltes d’elles
fetes també pels alumnes mateixos.  Va ser una tarda fantàstica
en què tots el alumnes van demostrar el seu compromís  im-
plicant-se d’allò més. La participació de tota l’escola va sobre-
passar totes les previsions i entre tots vàrem recollir 1200€ que
donarem íntegrament a l'esmentada associació.
Volem agrair la participació i col·laboració dels alumnes de cinquè
i de les seves famílies, per fer, d’aquest itinerari, un aprenentatge
que recordarem sempre.
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Els nois i noies de primer d’ESO han co-
mençat aquest mes el darrer itinerari
d'aprenentatge del curs: «Les eines o la
vida, vet aquí el dilema». L’objecte
d’estudi de l’itinerari és aprendre els
canvis i continuïtats que permeten
fer salts evolutius i històrics, i el
punt de partida és l’etapa de la pre-
història. En el marc de la fase d’intro-
ducció de nous continguts, hem pogut
gaudir de dues jornades de tallers lide-
rats per un grup de professionals de
l’empresa de gestió cultural de Te-
rrassa l’Arqueolític. 
Com a protagonistes dels tallers, els
nois i noies han pogut aprendre molts
aspectes de l’evolució de l’espècie, de
la tecnologia de les eines i l’elaboració
del foc, de l’alimentació i l’habitatge, de
diferents espècies i d’aspectes culturals
com ara el món funerari i l'art durant la
prehistòria. 
Els tallers han estat molt útils per a
donar resposta a preguntes no resoltes
durant la fase d’idees prèvies i, alhora,
els ha permès transportar-se milers
d’any enrere i fer-se una idea molt fidel
de la vida dels nostres antecessors.

ESO
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ESO

Jo, en arribar, estava molt nerviosa, i de fet, ho vaig estar
tota l’estona, però amb un grau d’intensitat diferent. Arri-
bava a Port Aventura molt mentalitzada que guanyaria el
premi de bronze, perquè ni jo mateixa considerava la meva
història prou bona com per haver quedat entre els 108 fi-
nalistes (entre català i castellà).
Una de les sensacions que recordaré sempre és la de quan
van acabar de dir els guanyadors de bronze i no van dir el
meu nom. Em vaig emocionar molt.
Una altra cosa que em va fer sentir molt contenta i afortu-
nada van ser els regals. No m’esperava que fossin uns premis
tan grans. Tot i així, el millor moment va ser quan vaig
pujar a l’escenari, perquè em va desaparèixer qualsevol ras-
tre de vergonya o nerviosisme i ho vaig poder gaudir.
I, per acabar, també he de dir que em va encantar l’especta-
cle final, amb músiques prou conegudes i moltes, moltíssi-
mes cabrioles. En resum, va ser una experiència molt especial.

Judit Martínez

Enric Badia ha estat seleccionat per a participar a la 12a
edició del Programa Joves i Ciència de la Fundació Cata-
lunya-La Pedrera en el projecte «Descobrint la biodiver-
sitat i l'evolució: des del treball de camp fins a la genètica
actual a través de la bioinformàtica».
Els 50 estudiants seleccionats tenen l’oportunitat de viure
una experiència única, participant en un projecte d’investi-
gació científica a MónNatura Pirineus durant el primer any,
i desenvolupant projectes de recerca en centres d'investiga-
ció locals i internacionals durant els següents anys.
Una gran oportunitat. Enhorabona, Enric!
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BATXILLERAT

El passat divendres 14 de maig, els alumnes de primer de
Batxillerat van fer diverses activitats vinculades a matè-
ries de la seva modalitat. 
ls alumnes de Matemàtiques i de Matemàtiques CCSS van
anar al Museu de les Matemàtiques de Catalunya

Els alumnes de la modalitat d’arts van anar al mercat de
la Independència de Terrassa per fer apunts de dibuix en
directe. Van poder captar persones, objectes i espais amb di-
ferents apunts de deu minuts tot utilitzant tècnica seca (lla-
pis, carbonet). Posteriorment, aquests esbossos es van passar
a color fent servir una tècnica a l’aigua: l’aquarel·la. Els alum-

Els alumnes de Llatí van veure la pel·lícula per
analitzar la visió que dona de la cultura romana, valorant en-
certs i errades o llicències històriques supeditades a la narra-
tiva. Posteriorment, van haver de descobrir un personatge
històric egarenc a través d’un joc de pistes per diversos edi-
ficis de la ciutat on apareixen inscripcions llatines.
Tant alumnes com professorat han valorat molt positivament
les activitats, les quals els han aportat una visió molt pràctica
dels continguts desenvolupats a l’escola.

(MMACA), a Cornellà de Llobregat. Van fer una visita
guiada a l’exposició permanent Experiències matemàtiques,
en la qual, mitjançant l’experimentació, es van poder plan-
tejar i resoldre diversos reptes. També van realitzar un taller
de construcció de cúpules de Leonardo.

nes van poder experimentar la sensació d’estar treballant ro-
dejats de persones desconegudes que els observaven i co-
mentaven la feina que estaven fent. Un cop a l’aula, van
parlar de l’experiència i van fer una petita mostra del resultat
al vestíbul de Camí Fondo.
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BATXILLERAT

A Batxillerat, els dies 15 i 16 de maig, els alumnes de pri-
mer han fet una activitat amb metodologia ABP (Apre-
nentatge Basat en Problemes). L’activitat ha girat al
voltant d'un tema central a partir del qual s’han generat tot
un seguit de tasques a realitzar en equips de quatre o cinc
alumnes. El tema ha estat «Els boscos: solució o problema»
i s’han abordat aspectes com els incendis, l’explotació
forestal, l’accés al bosc, la seva regeneració, etc. L’esce-
nari de partida era un encàrrec que la Generalitat de Cata-
lunya feia a cada grup, constituït com a gabinet de
consultoria ambiental, demanant una proposta global de ges-
tió dels boscos a Catalunya, un decàleg bàsic i un anunci de
difusió d’una possible campanya. 
Aquesta activitat s’ha 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 bàsics
del projecte (treball interdisciplinari, cooperatiu, útil i pràctic,
real i contextualitzat, transferible).
Dos dies d’activitat amb una dinàmica molt diferent a l’ha-
bitual i que ha estat molt ben valorada tant pels alumnes
com pel professorat.
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I per acabar aquest curs, ho fem amb el Jaume, un
magnífic company de Primària. El Jaume és una gran
persona amb qui sempre pots comptar; és super efi-
cient, treballador incansable i previsor. És atent, ama-
ble i bona persona. Tot i la seva aparença tranquil·la,
no para mai quiet i col·labora amb una infinitat de cau-
ses i organitzacions dins i fora de l’escola. 

i records tendres d’aquella etapa. 
Els que em coneixeu sabeu que soc una persona força inquieta,
tot i que tinc un posat tranquil. M’agrada molt treballar, tenir
les coses molt ben programades, perquè encara que no ho sem-
bli soc una persona molt insegura. Amb l’edat, però, he après a
improvisar. A més a més de les coses que faig a l’escola, que
són una pila, canto a la Massa Coral de Terrassa, sóc bastoner
dels Bastoners de Terrassa, tot i que actualment hi vaig poc, i
soc seguidor dels Minyons de Terrassa. M’agrada molt la música
(escoltar-la, cantar, anar a concerts, portar el conjunt instru-
ment Orff de l’escola). També m’agrada la natura, la platja, fer
excursions a peu, viatjar, llegir... Soc del Barça i un apassionat
de les Matemàtiques. M'agrada resoldre enigmes i proposar-ne
a les persones que tinc al voltant. No em cansaria mai de fer
classe de Matemàtiques, tot i que cada vegada veig que és una
àrea a la qual costa que els alumnes s’enganxin.
A l’escola hi he conegut moltes persones interessants. De fet,
cada dia aprenc coses de tothom, tant dels alumnes com dels
meus companys. Estic molt content de treballar-hi perquè m’ha
donat l’oportunitat de créixer com a persona i de desenvolupar
la meva feina. De sempre he estat al Cicle Superior, primer com
a tutor i, actualment, com a Coordinador, tutor i mestre espe-
cialista de Música. Tinc un equip fantàstic de persones amb qui
puc comptar sempre i amb les quals l'amistat va molt més enllà
de l’aspecte laboral. Tinc molt bon record de tots els alumnes i
famílies que he tingut, tot i que molt sovint em costa recordar-
ne els noms. Per això, quan em trobo exalumnes, normalment
els dic: «Recorda’m el teu nom, si et plau».
Bé, i ara ja sabreu algunes coses més de mi. Us he de confessar
que aquest és l’article que m’ha costat més d’escriure, però que
ha estat molt recomanable de fer-ho.

Jaume Gironès

Fa temps que la Marta Michavila em va demanar que col·la-
borés a la nostra revista escrivint, aquest cop, sobre mi. So-
vint escric articles sobre activitats que fem al Cicle Superior,
però escriure sobre mi no ho havia fet mai. M’ho va dir a l’es-
tiu i vaig pensar: «Tens temps, ja trobaràs un moment per
fer-ho». Doncs ha arribat el moment ...
Vaig néixer a Terrassa fa 54 anys i tret d’uns quants anys que
vaig viure a Matadepera i l’any de mili que vaig estar a Ma-
drid, sempre he estat vinculat a aquesta ciutat. Els meus
pares es diuen Teresa i Jaume, i no tinc germans. De ben petit
ja mostrava molt interès per la música, i sota el mestratge
de la senyoreta Beneta Trullàs vaig aprendre les primeres lli-
çons de solfeig i piano. Ben aviat vaig entrar a la coral infantil
Sembra i allà vaig descobrir una manera diferent de fer mú-
sica: el cant coral i el conjunt instrument amb instruments
Orff. Als 14 anys, vaig entrar com a alumne a l’Escola Pia, a
1r de BUP. Per a mi va ser un impacte molt gran, perquè venia
d’una escola petita i “Can Colapi” va representar una topada
amb un món nou (nous amics i amigues, un tracte diferent
del professorat, l’adolescència, el viatge de COU, la moto...).
En aquesta escola, la meva escola, vaig trobar-hi uns valors i
un sentit cristià de la vida que fins aleshores no havia viscut.
Un cop acabat el COU, vaig anar a la UAB a estudiar Mate-
màtiques, però la cosa no va acabar de funcionar i vaig passar
a estudiar Magisteri a Blanquerna. Allà vaig veure clar quina
seria la meva vocació principal: ser mestre. Mentrestant, se-
guia amb els estudis de piano, harmonia, flauta de bec, cant
coral... i donava classes de llenguatge musical i piano a l’Ins-
titut Joan Llongueres, a Barcelona. Poques hores de dormir i
moltes de feina...
Quan vaig acabar el Magisteri, vaig entrar a treballar en una
escola de Sabadell i al cap de dos anys em va tocar anar a la
mili. Allà em coneixien com a el maestro, ja que estava a la
Extensión Cultural i ajudava a treure’s el graduat escolar a
aquells que encara no el tenien. Una altra experiència inte-
ressant...
Quan vaig acabar la mili, em vaig casar amb la Montse i,
mentre estava de viatge de noces, el Toni Burgaya va trucar
al meu pare (les famílies ja feia temps que es coneixien) per-
què buscaven mestres. De fet, el setembre del 1992 vaig en-
trar com a tutor de 6è a la Puríssima, ja que aquell any
l’Escola Pia havia comprat l’escola de la Puríssima Concepció
del Camí Fondo. 
Els cursos van anar passant i la família va anar creixent. Com
molts ja sabeu, tinc dues filles, la Mireia i la Marta, que han
vingut a l’escola i que a la seva manera també hi han deixat
una petjada important. Actualment estan a la universitat,
però quan parlem de l’escola sempre tenen paraules amables

ll
Coneguem: Jaume Gironès



17

Segons l’etapa de la vida en què ens trobem tindrem unes ne-
cessitats nutricionals diferents, però el que sí que hem d'intentar
és fer-ho de manera saludable, tenint en compte les proporcions
d’aliments segons l'edat, el sexe, la complexió corporal i el nivell
d’activitat física de cada persona.
Els aliments es poden dividir segons les funcions que fan en el
nostre cos. Segons això, podem trobar els següents:
Aliments energètics. Com diu el seu nom són els encarregats
d'aportar energia, i són els sucres i els greixos. Els sucres també
són els anomenats hidrats de carboni. Els trobem al pa, a la pasta,
l'arròs, els llegums i a la patata. Els greixos són l’oli d’oliva i la
fruita seca. Les persones amb una activitat física major hauran
de consumir més aliments d’aquest grup.
Aliments constructors. La seva funció és la del creixement cor-
poral i la renovació de teixits, per això és tant important que hi
hagi aliments d’aquest grup en l'alimentació de nens i adoles-
cents. Són el  peix, la carn, els ous i els làctics.
I, per últim, però igual d’importants ens trobem els aliments re-
guladors.  Aquests aliments són rics en vitamines i minerals, fan
que el cos funcioni de manera correcta i que augmentin les de-
fenses. Hi trobem les verdures, les hortalisses i la fruita.
A cada àpat hauria d’haver-hi, combinats segons les proporcions
adequades, aliments dels tres grups.
Durant l'etapa escolar és important fer atenció a una alimen-
tació bona i equilibrada, ja que aquesta afavoreix el creixement,
augmenta les defenses que protegeixen de malalties agudes i
cròniques i, al mateix temps, fa que augmenti el grau d’atenció
escolar.
Perquè tot això que hem explicat quedi més clar, ens podem fixar
en la piràmide de l'alimentació saludable, una eina molt visual
i senzilla que fa que puguem veure amb un cop d’ull què hem de
menjar i que hem de limitar en l’alimentació diària.

Com es pot veure, té forma triangular, la qual ens indica la fre-
qüència amb què hem de consumir aliments de cada grup. Així,
la base més ampla indica que hem de menjar-los de manera
habitual  i, en canvi, el fet que s'estrenyi a mesura que anem
pujant vol dir que el consum d'aquests altres aliments haurà
de ser més esporàdic.
Com hem dit, a la base trobarem aliments de consum diari: 
-Farinacis: pa, pasta, arròs, patata i llegums: 4-6 racions/dia.
-Fruites fresques: 3 racions/dia
-Hortalisses i verdures: 2 racions/dia
(en total hem de consumir de fruites i verdures 5 racions/dia)

-Oli d´oliva: 3-6 racions /dia
-Làctics (llet, iogurt, formatge): 2-3 racions/dia.
Al centre hi trobem aliments de consum setmanal:
-Carn magra: 3-4 racions/setmana
-Peix: 3-4 racions/setmana
-Ous: 3-4 racions/setmana
-Llegums: 2-4 racions/setmana
-Fruita seca: 3-7 racions/setmana
Quan arribem a la part més alta trobem els aliments de consum
ocasional. Aquests aliments tenen un alt contingut en sucre, sal
i greixos saturats, i se’n recomana el consum esporàdicament.
Haurem de repartir-los de manera correcta i equilibrada, segons
hem vist, en 5 àpats al dia, 3 de principals (esmorzar, dinar i
sopar) i 2 de complementaris (a mig matí i a mitja tarda), sent
el dinar i sopar d’una estructura semblant.

Fer ús d’oli d’oliva, donar preferència als aliments frescos de
temporada i molt poc processats, augmentar el consum de lle-
gums, disminuir el consum de sal, prioritzar aliments integrals
per augmentar la fibra i, com a mínim, menjar 2-3 peces de
fruita fresca al dia són recomanacions per adquirir bons hàbits
a l'hora de fer una alimentació sana i equilibrada.
I no ens n'oblidem, la millor beguda és l’aigua! Només hau-
ríem de beure begudes ensucrades en ocasions especials. I hau-
ríem de fer més exercici i deixar de banda la vida sedentària
que pot provocar l'aparició de malalties cròniques en el futur.

Esperem que els nostres consells i la piràmide per veure què
hem de fer en el nostre dia a dia us hauran estat d'ajuda.
Bon estiu i bones vacances!

Informació extreta del Col·legi d'Infermeria de Barcelona i del
Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

Meritxell Ferrer i Jordi Ribera

Parlem de salut a l’escola

Alimentació saludable
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El guanyador de quart és:
de Chris Riddell

Notícies de  la Mediateca

ploradors esperen la trobada anual per
poder votar els seus llibres preferits. Tot
a punt al teatre. Els nostres exploradors
es prenen molt seriosament el fet de
donar una puntuació justa als llibres lle-
gits perquè saben que la seva votació
és molt important per mantenir o

A cinquè, el més votat ha estat:
de David Walliams

La Mediateca

A tercer, el llibre guanyador ha estat:
de Tomi Ungerer

Trobada anual d’Exploradors de llibres

Arriba el final de curs i també el final de
l'emocionant joc dels Exploradors de lli-
bres, creat pel Grup d’Animació a la
Lectura del Secretariat de l’Escola Pia
de Catalunya.
Després d’haver llegit entre 4 i 6 llibres
de manera voluntària, els alumnes ex-

treure els llibres per al proper curs.
La trobada ha estat un èxit, tot i que
enguany hem trobat a faltar l’escolapi
Sadurní Tudela, un dels creadors del
projecte, al qual enviem molts records
des d'aquí. 

Els alumnes de sisè han decidit fer guanyador a:
de Janet Tashjian
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Llegint L’ESCOLA

Els passats dies 18, 19 i 20 de maig, un
grup de 15 mestres de Primària vam
decidir anar a Londres. L’experiència va
ser fantàstica. Ens vam moure amb tren,
autobús, metro i, sobretot, vam caminar
molt visitant mercats, places, carrers,
parcs, llocs emblemàtics… Vam gaudir
dels menjars típics com el , el

i vam visitar algun pub.
Tots donem les gràcies a la Marta Adell,
que ens va fer de guia i que ens va en-
senyar aquells raconets encantadors que
els turistes no troben. 
Segur que l’any vinent repetirem!!! 

Llegint L’ESCOLA 

El primer cap de setmana de maig, 16
mestres d’Infantil de la nostra escola
van posar rumb cap a Roma. Un viatge
molt ben organitzat, per la Tere Caba, en
què hi va haver temps per a tot, però va
ser sobretot, sobretot, un cap de set-
mana ple de rialles i bona convivència,
com podeu veure en aquesta foto tan

amb la revista !
Ah, i també van fer una visita a la casa
de Sant Pantaleó, la casa mare de l’Es-
cola Pia i on està enterrat Josep de Ca-
lassanç.
A veure quin serà el proper destí!

El passat 28 d’abril, el grup de classe de P4
B, la Molsa, va celebrar l'aniversari conjunt
de la Clara Moran, la Valèria Vilarribias
i la Jordina Serra. Ja han fet 5 anys! 
Ho van fer a la casa Velka de l'Obac, on
es van poder convertir en veritables ban-
dolers i van reproduir la història del ban-
doler de la capa blanca. Després de dues
hores de passeig per la zona, grans i pe-
tits van fer un aperitiu conjunt a la Pas-
tora. No va faltar un pastís genial elaborat
amb molt de carinyo i uns petits detalls:
un ratolinet Pérez perquè en breu hauran
de guardar les dentetes que els vagin
caient.
Per molts anys. Feu tots molt de goig!
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DIA A DIA

Més de 150 joves músics van actuar en el XV Concert Solidari
per a l’Educació, que va tenir lloc el divendres 3 de maig a l’Au-
ditori Municipal de Terrassa i en el qual van participar diverses
agrupacions de l’Escola de Música. 
L’acte va ser organitzat fer la Fundació Educació Solidària (FES)
i es feia íntegrament en benefici dels projectes solidaris que
porta a terme al Senegal. 
La vetllada es va iniciar amb unes paraules d’agraïment per part
de Carles Cereceda, director de l’escola. Tot seguit, van començar
les actuacions. 
En primer lloc, va actuar el grup Tons & Sons Juniors, dirigit per
Carles Massó i acompanyat per un grup de músics. Integrat per
una cinquantena de nois i noies distribuïts en diverses formacions,
van interpretar amb gran èxit algunes cançons del seu repertori. 
Després, van anar actuant diverses agrupacions instrumentals
de l’Escola de Música. En primer lloc alguns dels grups de Primà-
ria més representatius: el Grup de guitarres, sota la direcció de
David Garcia, i la Petita orquestra de corda, que anava a càrrec
d'Elisenda Prats i Marta Pons. Per acabar aquesta part, els mem-

bres de la Petita banda, una de les formacions més recents, van
interpretar diversos temes. La banda fou dirigida per Enric Tu-
dela.
A la part final del concert, van actuar les agrupacions formades
pels nois i noies més grans. Primer va ser el torn del Grup de gui-
tarres de l’ESO, a càrrec també de David Garcia. El grup va in-
terpretar diversos temes. I ja per acabar el concert, l’actuació de
la Jove Orquestra, la formació més gran de l’escola. 
La Jove Orquestra és una agrupació simfònica que està formada
per 45 joves músics i que compta amb una llarga trajectòria. Sota
la direcció d'Alberto Arbej van començar la seva actuació amb
el tema principal de , i després d’interpretar diverses
peces van acabar la vetllada amb Homenatge a Queen, un extens

que va ser molt aplaudit.
En resum, una jornada rodona en què solidaritat i música van
anar de la mà i que va deixar un bon record en tots els presents,
tant entre els músics participants com entre el públic assistent,
que va omplir completament la sala. L'enhorabona a tothom!


