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DIA A DIA

Nou curs, nou lema: «La natura ningú
l’atura». El llançament s’ha fet a totes les
etapes de l’escola, convidant tots els alum-
nes a fer una reflexió sobre el nostre en-
torn. Pensar una i una altra vegada que la

natura ho és tot. Entre tots hem començat
a prendre consciència d'allò que tenim més
a prop, l’escola i el seu entorn. També a fer-
nos forts i perseverar a conèixer, conservar
i mantenir un entorn tan privilegiat com el

nostre marcant-nos fites de futur! Perquè,
com diu Robert Green Ingersoll: «En la na-
turalesa no hi ha recompensa ni càstig,
hi ha conseqüència».
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El reconeixement

El 18 de febrer passat, el secretari de Polí-
tiques Educatives del Departament d’E-
ducació feia pública la resolució en què es
reconeixia el SUMMEM i l’Escola Pia de
Terrassa com a únic centre a la ciutat amb
un projecte d’innovació pedagògica
consolidat.
Més enllà de ser l’únic centre de Terrassa
reconegut per la Generalitat, aquest es-
ment formal és rebut, des de l’escola, com
un aval a la dedicació i entrega que tot l’e-
quip docent ha fet i seguirà fent per aten-
dre l’alumnat d’acord amb els nostres
valors i les necessitats educatives d’avui.
El reconeixement és necessari, tant per a
l’individu com per a la comunitat i, curio-
sament, és una actitud gens habitual en la
nostra societat. Ens costa reconèixer un ta-
lent, l’assoliment d’una fita, la feina d’un
equip, etc. En un context competitiu, el re-
coneixement de l’altre pot ser viscut com
un acte de feblesa, però en un entorn co-
operatiu és un pas imprescindible per a
construir una relació entre iguals sana i
oberta que ens meni pel camí del creixe-
ment personal i col·lectiu.
Per altra banda, les xarxes socials ens ofe-
reixen un univers de reconeixements fàcils,
banals, de plàstic, que igual que les crispe-
tes atipen però no alimenten. No obstant
això, segons en quines circumstàncies o
èpoques de la vida, si no comptem amb el
reconeixement just, els likes poden acabar
sent un substitutiu anhelat, un placebo
buscat que pot acabar esdevenint addicció.
Les xarxes poden ser un canal per a generar
relacions o un complement excel·lent per
a mantenir-les, sempre que comptin amb
una base real, però en cap cas podem fiar-
ho tot a les relacions virtuals que, per de-
finició, poden comptar amb algunes
característiques d’una relació real, però que
no ho són ni mai ho seran.
El reconeixement vertader neix de l’amor i
el Nadal és una celebració en què l’amor
familiar i l’amor a la vida omplen cada
festa. Desitjo que gaudiu d’uns dies farcits
de joia i de relacions fonamentades en
aquest amor vertader.

Carles Cereceda

DIA A DIA

Editorial

Carles Cereceda 

I també al juny vam retre un petit home-
natge, pels seus 25 anys de dedicació a
l’Escola Pia, als nostres companys: 
Josep Abril, administrador
Marta Folch, professora d’ESO
Gemma Trullás, professora d’ESO

Roser Soler, mestra de Primària   
Des d’aquí aprofitem per donar-los l’en-
horabona i desitjar-los que siguin
molts més els anys que treballin amb la
passió per la feina ben feta que els carac-
teritza.

El passat mes de juny, en acabar el curs,
vam celebrar plegats les merescudes ju-
bilacions de les nostres estimades com-
panyes: 
Lola Garrido,  Servei de neteja. 
Conxa Giménez, Secretaria 
Mariona Julià, professora d’ESO 
Teresa Serra, Porteria  

Totes elles grans professionals dins
dels seus respectius departaments, però
sobretot també grans persones que, ja
aquest curs, hem trobat molt a faltar. A
totes elles volem, doncs, desitjar-los des
de la revista molta sort en aquesta
nova etapa que comencen i que gau-
deixin molt la seva merescuda jubilació.
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El dia 4 d’octubre vam realitzar la pri-
mera sessió del cicle astronòmic Toni
Miras al pati de sorra de l’escola. Va ser
una jornada oberta a tot el públic en què
es va observar la Lluna, Saturn i Júpiter.
Aquest projecte va néixer amb l’objec-
tiu de divulgar l’astronomia, i no podem
parlar d’aquest tema sense recordar el
Toni Miras, professor durant molts anys
de l’escola i que l’any passat ens va dei-
xar. Ell va iniciar i consolidar les jornades
d’observació astronòmica i també va aju-
dar a planificar amb molta il·lusió aquesta
nova etapa.
En aquesta primera sessió vam utilitzar
dos telescopis catadiòptrics del tipus
Maksutov-Cassegrain motoritzats. Els
assistents van poder observar els quatre
satèl·lits galileans de Júpiter: Io, Europa,
Ganímedes i Calisto, rotant al seu voltant.
També vam poder descobrir els anells de
Saturn i, quan les condicions de turbulèn-
cia atmosfèrica eren òptimes, la banda de
Cassini i els satèl·lits Titan i Rea. Pel que fa
a la Lluna, ens vam centrar en els cràters
propers al terminador (la línia de divisió
entre la zona il·luminada i la zona fosca),
on se'n podia apreciar el relleu i les om-
bres.
Alguns participants van realitzar fotogra-
fies de bona qualitat de la Lluna amb el
mòbil i els telescopis. Tots vam gaudir
de la ciència en un bon ambient i amb
moltes ganes de repetir a la propera
sessió, planificada per al 31 de gener, en
què mirarem de descobrir més tresors de
la volta celeste. Us hi esperem!

DIA A DIA

L’Enric Miró, amb 9 anys, ha guanyat el
títol de Campió d’Espanya de Trampolí i
Subcampió de Doble Minitramp en cate-
goria Élite 4. Tot això ho ha aconseguit
gràcies a un gran treball i a la seva  per-
severança. Ha passat per tretze campio-
nats i una eliminatòria. També després
d’haver quedat Subcampió i Tercer de Ca-
talunya.
Trampolí, esport olímpic. L’Enric fa qua-
tre anys que practica aquest esport.  Ac-
tualment, dedica set hores i mitja a la
setmana a entrenar al Club Gimnàstic
Esplugues Les Moreres, però va començar
a practicar-lo al Club Gimnàstic Terrassa
quan tenia 5 anys. Va haver de deixar el

club terrassenc perquè el centre va tancar
la secció.
L’Enric també practica el handbol al Club
Handbol Terrassa i estudia bateria. Ell
mateix diu que fa totes aquestes activitats
«perquè la meva mare no volia que esti-
gués tanta estona enganxat a les panta-
lles». I així ha estat! 
L’Enric vol dedicar el premi als seus
pares perquè «sempre estan al meu cos-
tat, ajudant-me i traient temps d’on
poden». I en segon lloc al seu entrenador,
perquè «em dona forces i m’ajuda a mi-
llorar». 
Enhorabona, Enric i família, per la Feina
Ben Feta!
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DIA A DIA

El passat divendres dia 25 d’octubre, vam celebrar la 3a edició
de la Tarda Solidària. La nostra escola va acollir al voltant
de vint entitats solidàries que treballen dia a dia per fer de
Terrassa una ciutat compromesa i implicada en la millora
social.
El bon temps i el bon ambient van permetre a les famílies gau-
dir d’una tarda plena d’activitats de tot tipus i conèixer de més
a prop els projectes que s’estan duent a terme al nostre voltant. 
L’activitat va ser organitzada pels alumnes del Grup d’Acció
Solidària (nois i noies de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat), que van
preparar des de la decoració i la música fins al servei de berenar
i l’atenció a les entitats. D’altra banda, van participar amb la
seva pròpia parada recollint fons per a la construcció d’una
escola a Thiaroye (el Senegal).
Tot i que les protagonistes de la jornada eren les entitats con-
vidades -i volem agrair de tot cor la seva participació així com
la feina que fan a diari-, no podem passar per alt la gran quan-
titat de famílies que hi varen participar. S’ha demostrat, un
cop més, que les famílies i els alumnes comparteixen i pro-
mouen els valors de l’escola.
Gràcies a tots i totes i fins la propera!
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Moltes famílies, docents i professionals del món educatiu van om-
plir el teatre de la nostra escola per escoltar la conferència del doc-
tor Eudald Carbonell sobre el tema «Evolució i innovació». El
prestigiós antropòleg, catedràtic de Prehistòria i codirector de les
excavacions al jaciment d’Atapuerca, entre d’altres, ha destacat
la cooperació i la innovació com un dels factors clau en l’e-
volució humana. Carbonell diu que el temps de socialització s’ha
accelerat fent un paral·lelisme entre el temps que va tardar a usar-
se el foc, uns 600.000 anys, i els telèfons mòbils, només 40 anys.
En aquest sentit, el catedràtic assegura que gràcies a la socialit-
zació, els canvis que se succeiran en els pròxims anys perme-
tran que les noves generacions s’hi adaptin amb molta més
facilitat. Carbonell assegura que «si abans fèiem vint accions de
comunicació, organització i treball en un dia, avui en podem fer
mil. Però això no és res, d’aquí a cent anys en podrem fer deu mil».
El doctor Carbonell ha iniciat el seu discurs parlant del naixement
de la humanitat per avançar fins a les estructures socials que han
permès la cooperació entre humans. I no només mirant enrere,
també mirant cap al present i cap al futur. Per a Carbonell, la

Aquest és el primer any que hem obert
a Infantil una nova activitat extraes-
colar. Es tracta de l’Esplai Infantil! De
17h a 18:30h fem moltes activitats i
ens ho passem d’allò més bé!
Els dilluns i dimecres fem , tot
tipus de manualitats amb molta
imaginació i amb tot tipus de mate-
rials: pintura, cotó, papers, purpurina,
pals de gelats, entre d’altres. Sempre
fem jocs divertits i en què fem servir
molta imaginació! Retallem, pintem,
enganxem... i ja podeu veure els resul-
tats. Oi que és ?

societat actual és de tot menys individualista, ja que funciona
gràcies a l’aportació de tots. En aquest sentit, la conferència
s’emmarcava en l’àmbit del SUMMEM, el projecte d’innovació
pedagògica de l’escola, que es fonamenta en el treball inter-
disciplinari i cooperatiu. A través del SUMMEM seguim garan-
tint aprenentatges significatius i competencials, amb la fita
d’aconseguir una escola cada vegada més inclusiva i adequada a
les necessitats dels infants i joves del segle XXI. 
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Un dia complet i més que complet! Durant el matí, llançament
de la cançó del lema, amb música i lletra del nostre mestre
Ramon Burgaya. Quin èxit de cançó! No deixeu d’escoltar-la!
Tot seguit, les firetes de jocs, organitzades pel nostres companys
de Cicle Superior. Quins records! Fa quatre dies érem nosaltres
els que les organitzàvem per als nostres companys petits!
I a la tarda…
Llum i més llum! Un any més l'escola ha donat llum a la Marató
de TV3, coincidint amb la celebració de Sant Josep de Calassanç.
Alumnes, famílies i mestres han participar d'una de les activitats
organitzades per recaptar fons per a la Marató, que aquest any
es fa a propòsit de les malalties minoritàries.
Els alumnes dels grups GAS i Pre-GAS ens hem encarregat de
vendre berenar a tothom. Res millor que una xocolata calenta
per començar el cap de setmana!
Tot seguit, les famílies han anat cap al teatre. Quina sorpresa
quan, al entrar, els llums estaven apagats! Les polseres lluminoses
brillaven més que mai! “Donem llum a la Marató”. Els encarre-
gats de donar llum a la Marató han estat la companyia Els Por-
tadors de la Llum, que ens han ofert un espectacle visual d'allò
més entretingut, alegre i divertit.
Després de l'èxit de la jornada d'origamis per a la Marató i la ce-
lebració de Sant Josep de Calassanç, podem estar molt satisfets
de la col·laboració de l'escola amb la Marató d'aquest any!
Per acabar, volem agrair a l'AFA tota l'organització i a totes les
famílies la seva participació.
Ens veiem a la propera!
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Cada curs se celebra la Castanyada a la Primària!
Des de fa uns quants cursos l’organització va a càrrec del Cicle
Mitjà. Els nens i nenes, conjuntament amb els seus mestres i les
seves mestres, treballen al llarg del mes d’octubre per tal que la
festa sigui tot un èxit. Preparar la Castanyada implica una pila
d’activitats i complicitats. Qui us penseu que torra les castanyes,
cou els panellets i els moniatos? Doncs sí, el cuiner de l’escola,
que  col·labora perquè tot estigui al punt!  I més persones: la
Carme de la porteria fa el tall a les castanyes; els delegats i les
delegades s’encarreguen de posar els panellets ben arrenglerats
en safates per cada classe; uns altres  omplen les paperines; els
mestres fan d’actors i d’actrius, etc.
Tot s’inicia amb la recerca de la recepta dels panellets per part
dels de tercer a petició via mail dels de quart. Consensuada la re-
cepta, es fa  arribar a quart perquè puguin calcular la quantitat
que cal de cada ingredient per tal que es pugui fer la massa mare,

DIA A DIA

Castanyes i moniatos a Infantil
A Infantil celebrem les festes tradicionals junts tota l’etapa. 
La Castanyada és la primera de les celebracions emmarcades
dins el calendari escolar. 
Des de fa dies que es respira a les aules l'ambient de tardor.
Les tenim decorades amb fulles, pinyes, aglans, fruits de
tardor, etc. La setmana de la Castanyada fem diferents activi-
tats plàstiques (pintem castanyes, fem corones, etc.). També

expliquem contes i cantem cançons relacionades amb la fes-
tivitat. El dia que fem la celebració tenim diferents activitats.
Al matí anem al teatre a veure el conte de Mariuca la cas-
tanyera, interpretat pels mestres. A la tarda ens trobem tots
a la pista d’Infantil i ballem danses de la tardor i de la Cas-
tanyada treballades a l’àrea de Música. I un cop acabem la ba-
llaruca, apareixen unes castanyeres que ens porten
castanyes i moniatos. Ens encanta la Castanyada!

que caldrà deixar reposar per fer els panellets de diferents gustos.
Tots mans a la massa, amb uns guants ben fermats i ben organit-
zats, van fer els panellets. També cal anunciar la festa i fer el
convit. Per això es destina un temps a preparar la decoració dels
passadissos, i quan ja estan a punt, cada classe va a anunciar la
festa a Cicle Inicial i a Cicle Superior. Enguany han intentat fer una
decoració aprofitant elements naturals i materials reutilitzats,
s’han imprès el mínim de cartells i s’ha convidat a projectar-los a
les aules. Anunciada la festa, preparats els panellets i esperant les
castanyes, arriba el dia de la celebració. Aquest dia cada cicle de-
dica un temps a diferents activitats: representació del conte de
La castanyera, posa en ratlla la castanya... i a la tarda, tots
junts a la pista blava, la festa: ballaruca, panellets, castanyes
i moniatos!
Un curs més, ho hem celebrat plegats.  Gràcies a tots!
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INFANTIL

L’inici d’un nou curs escolar és un motiu d’alegria, però alhora
de neguits, de rutines i, els primers dies, fins i tot de presses.
Acostumats als horaris d’estiu, al descans i a la desconnexió que
suposa el trencament de rutines i que tan necessaris són per a to-
thom, engeguem de nou amb energia.
Els nens i les nenes de P3 passen diferents fases en el procés adap-
tació, i respectem els ritmes i les  necessitats que té cadascun
d'ells. A l’escola som conscients que tenim el millor de cada
casa i és per això que vetllem perquè se sentin tranquils i se-
gurs i que gaudeixin al màxim del dia a dia.
En el procés d’adaptació hi intervenen un munt de factors i no hi
cap recepta màgica. En el que sí que tothom coincideix és en el
fet que cada nen és únic i diferent i que, per tant, aquesta adap-
tació també serà única i diferent. L’inici a l’escola és una adaptació
per a tots, per a les famílies, que han de conèixer l’entorn, les di-
nàmiques i la mestra; per a la mestra, que a poc a poc va fent vin-
cle amb els nens i les nenes i va coneixent cada família, i per als
alumnes, que van coneixent els mestres i es va adaptant a les
noves dinàmiques.  
Per a nosaltres, en definitiva, l'ingredient màgic de l’adaptació a
l’escola és el següent: sentir-se atès. Els nens necessiten notar que
hi ha algú que està per ells; necessiten saber com anirà el dia i què
faran en tot moment, d’aquí la importància de l’horari vertical,
perquè és el seu rellotge, i necessiten que el pare o la mare el pugui
acomiadar al matí amb temps i no amb presses.  Si cal, poden dur
alguna cosa de casa perquè això els serveix de vincle amb l'entorn
familiar.
Un cop passat aquest procés, veureu que els nens i les nenes gau-
deixen del dia a dia de l’escola havent oblidat totalment aquest
període d'adaptació. Bon curs a tothom!

El nostre fill ha tingut una adaptació molt bona a l’escola. Està
motivat per anar-hi i explica tot el que fan amb moltes ganes.

Família Gisbert Cunillera

El berenar de benvinguda, per conèixer l'espai, la mestra i els
companys i companyes és una gran oportunitat per als infants
per descobrir què es trobaran el primer dia de P3. A més, als
pares ens permet també conèixer la resta de famílies que for-
maran part del seu dia a dia. Veure com cada matí el Max entra
feliç a l'aula i com el rep la Judith, amb un petó i una gran abra-
çada, fa que l’adaptació sigui molt fàcil per a tots.

Família Corbera-Pérez

No hem tingut cap problema amb l'adaptació de l'Anna. De
fet, estem molt contents perquè a vegades ens preocupem
per allò que desconeixem (per molt que ens n'hagin parlat
a xerrades, altres pares i mare), i realment s'ha adaptat tan
bé que ens fa sentir molt satisfets el fet d'haver escollit
aquesta escola. La mestra, en tot moment, ha mostrat com-
prensió per les preocupacions que pot tenir un pare o una
mare en aquest període. També ha estat un avantatge per
a l'adaptació el fet de deixar-nos quedar al pati a l'hora de
berenar i conèixer més altres pares i nens.

Gemma Casanovas

Hem viscut l'adaptació de forma tranquil·la. El moment de la
separació al matí, que era el que nosaltres temíem, l’ha portat
molt bé, ni un plor. El moment que pitjor han anat les coses
ha estat al migdia, quan la mestra marxava a dinar. Marxava
el seu referent, i suposo que per a la resta de nenes i nenes és
molt important en aquesta primera part del curs. Durant les
primeres 2 o 3 setmanes deia que no volia menjar o deia que
li feia mal el coll. Imagino que el fet de conèixer millor els mo-
nitors de menjador i agafar-los confiança ha fet que ara ja vis-
qui aquesta separació temporal d’una altra forma.
Crec que amb la mestra, la Maria, l’adaptació del Max que ha
estat excel·lent. Com he dit abans, és el seu referent. Amb ella
el Max està tranquil i se sent segur. Crec que són dos aspectes
bàsics per a ell.
Quant als pares, perquè crec que també tenim el nostre
procés d’adaptació, les coses han estat molt fàcils i, bàsica-
ment, gràcies a la Maria. Quan veus que el teu fill o filla es
queda tan bé i tan tranquil a l’escola, no pateixes absoluta-
ment per res.
Així que molt contents de com ha anat el procés.

Família Massaguer Comerma

L’adaptació del Roc i la Lola ha anat força bé. Els primers dies
ploraven, però de mica en mica s’han anat adaptant i ara ja van
contents a l’escola.
Un dels primers dies, el meu fill em va dir: «Mama, a l’escola
sempre tinc ganes de plorar». Com a mare se’t trenca el cor
perquè veus que el teu fill està angoixat i que pateix. És normal!
Ells venien d’anar a l’escola bressol només quatre hores al dia,
i després cap a casa a dinar i a dormir, i ara van a l'escola de les
8:30 a les 17 hores i es queden a dinar en uns espais i amb uns
mestres, companys, rutines i activitats diferents i desconegudes.
El canvi a l’escola és un canvi molt, molt, molt important per a
ells i als pares ens preocupa.
Estic contenta perquè l’escola entén perfectament els nens i
sap d’aquesta importància i ha posat tots els mitjans per fer de
l’adaptació un període curt i fàcil, tant pel que fa a recursos, re-
forçant el nombre de mestres, com en l'aspecte emocional, ofe-
rint als nens el que més valoren i necessiten en aquesta etapa:
molta comprensió i molt afecte.

Anna Planas
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PRIMÀRIA

Al llarg del tercer trimestre del curs
passat, els alumnes i les alumnes de 6è
van estar ben atrafegats preparant i as-
sajant el musical que van oferir a final
de curs. Després d’una colla d’anys
portant a escena una adaptació del
musical , el curs
passat vam preparar l’adaptació d'

segons la versió creada
per Manu Guix i Àngel Llàcer. Hem
passat de la ,

al 

De fet, la presentació i l’inici del projecte es remuntaven ja
al mes d’octubre, quan al mòdul d’Animació Lectora els nois
i les noies van llegir i treballar el llibre d' .
A partir de gener, ja vam començar a treballar les cançons
i vam fer el càsting per triar els actors que tindrien paper
parlat. A partir de l’abril, a la classe de Música, vam assajar
amb els actors, a Educació Física vam preparar els balls i a

Educació Visual i Plàstica vam fer els elements de vestuari
i d’atrezzo que el muntatge requeria. En aquest sentit, cal
agrair també l’esforç d’elaboració d’uns elements d’esceno-
grafia que van fer a la fusteria (dunes, fanal, pou...) i el com-
plicat entramat de llums i sonorització que l’espectacle
comportava, ja que, a més a més, vam comptar amb músics
en directe.
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PRIMÀRIA

L’argument el vam estructurar a partir de quatre actes:

Tot un espectacle ple de llum, de color, de màgia i d’il·lusió.

En el primer acte se’ns presenta el personatge d'Exupéry i
apareix per primer cop el Petit Príncep. En aquest acte es
canten les cançons i 

En el segon acte el Petit Príncep ens explica com és el seu
planeta i apareix el personatge de la Rosa. Es canten les can-
çons i , i es balla la cançó d'

En el tercer acte el Petit Príncep ens explica alguna de les vi-
sites que va fer quan passà per la regió dels asteroides.
Aquest acte és, bàsicament, l’acte dels balls: 

EEn el quart i últim acte el Petit Príncep arriba a la Terra, co-
neix la Guineu, la Serp i s’acomiada. En aquest acte es canten
les cançons i 
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Un any més, els alumnes de primer d’ESO s’inicien en l'etapa
de la Secundària Obligatòria, una etapa plena d’experièn-
cies, aprenentatges i amistats. Una etapa que els permetrà
creure en ells mateixos i en què hauran de començar a pren-
dre algunes decisions. 
A la nostra escola, 150 alumnes repartits en cinc grups-
tutoria han començat ja aquest nou camí. I perquè ens
sentim part del grup i puguem avançar junts, és important
que el grup estigui cohesionat. És per això que vam començar
el curs amb unes dinàmiques grupals que ens han permès co-
nèixer-nos i avançar cap al nostre objectiu comú del curs. A
més a més, i com no pot ser d'una altra manera, continuem

ESO

Quan vam començar i a la primera setmana d’exà-
mens, estàvem una mica estressades perquè no està-
vem acostumades a fer tants deures i tot era una
mica més difícil, però a poc a poc ens hi vam anar
acostumant. També és veritat que hi ha molts més
nens i nenes comparat amb l’escola on anàvem abans,
ja que només érem uns 26 per classe i només hi havia
una línia. Però creiem que hem tingut un bon inici de
curs i ens adaptarem bé.

Laia Garcia i Emma Folguera, 

Al principi semblava difícil perquè era una etapa nova
i diferent de la Primària i costava acostumar-s’hi. De
mica en mica em vaig anar adaptant i ara per ara
sembla més fàcil del que m’imaginava.  En aquesta
nova etapa he fet més i nous amics i m’he associat
més amb la gent que ja era del col·le però amb qui no
compartia classe. L’ESO és una experiència nova i ara
cal viure-la.

Adrià Torrella, 

amb el nostre projecte SUMMEM. Un projecte que els
alumnes que arriben a 1r d'ESO ja van començar fa dos anys
a la Primària. Nous itineraris amb els quals podran aprendre
i experimentar moltes coses i continuar treballant i posant
en pràctica la vessant més convivencial.
Sabem que tota nova etapa comporta dubtes i inquie-
tuds, i tots necessitem un període d'adaptació. Aquest
moment d'entrada a l'ESO és també el moment d'entrada a
l'adolescència i, per tant, moment de canvis físics i psicolò-
gics, però professors, tutors i coordinadors estem al vos-
tre costat per acompanyar-vos i orientar-vos.
Benvinguts i benvingudes a l'etapa de Secundària!!!

Hem notat que de la Primària a l’ESO hi ha un canvi
de nivell, d’estudi i d’actitud. Nosaltres l’estem pre-
nent bastant bé, ja que ens hem adaptat ràpidament
al canvi de classe, a les taquilles, als nous professors i
companys, a les noves assignatures...
Creiem que passi el que passi t’has d’esforçar com més
millor i fer un esforç a l’hora del treball en equip. És
un canvi notable i potser difícil, però creiem que amb
esforç i ganes quasi tot s’aconsegueix. 

Gari Trecet, Pol Masó

Aquí teniu algunes opinions de com han viscut alguns dels nostres alumnes aquest inici...
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ESO

Al principi, quan vam començar l’ESO, em va costar una
mica d’adaptar-m’hi. Hi havia coses totalment noves
per a mi. Un exemple, l’any passat jo estava súper unida
a la meva millor amiga, i aquest any, malauradament,
ha marxat a una altra escola fora de Terrassa.  Però a
part de les complicacions també hi ha hagut coses
bones, com per exemple les taquilles, o els canvis de
classe, que han fet que pugui conèixer gent increïble.
En resum, crec que podré superar aquesta etapa si con-
tinuo així.

Michelle Garcia, 

Com a pares d’alumnes que han iniciat la ESO aquest curs,
podem dir que al que primer ens hem hagut d’adaptar és
al canvi d’horaris. Potser sobta, per una banda, que tinguin
tardes lliures o comencin més d’hora, però t'hi adaptes rà-
pidament i això fa que siguin més responsables i gestionin
també el seu temps.  
A partir de l'ESO els pares també perdem el tu a tu proper
amb els profes que teníem a Primària, però a mesura que
van passant els dies penses que també està bé que apren-
guin a decidir i gestionar per ells mateixos.
També tenen nous companys, que ja no són de la mateixa
escola. Això els permet sentir experiències diferents...
Sobretot ara, a l'inici de curs, els veiem emocionats amb els
canvis, i expliquen les noves experiències com que canvien
de classe els alumnes i no els profes, que sona el timbre al
final de les classes, que tenen taquilles i ja no porten bata...

Família Bogunyà-Bosch

Al principi estava una mica nerviosa. No sabia si podria
superar aquest gran canvi, però al cap d’un temps vaig
adonar-me que, tot i que hi ha una mica més de feina,
no és tan difícil com m’ho havia imaginat, i amb una
mica de temps i d’esforç m’he acabat adaptant a totes
les coses noves. En aquest inici de curs, a part d’estudiar
i fer deures, també he conegut gent nova i he fet molt
bons amics. He tingut un molt bon començament d’ESO.
Ara només em queda seguir endavant i gaudir al màxim
d’aquesta nova etapa.

Nora Nart,

L'adaptació a la nova escola ha estat bona, molt més
fàcil del que havíem imaginat. Tant el Víctor com no-
saltres estem contents. Com a pares agraïm especial-
ment el tractament de la diversitat per part de tot el
personal docent i el fet que se li valorin els seus punts
forts.
Segons l'opinió del Víctor, que coincideix amb la nostra,
potser la dificultat més gran, 
a part de les pròpies i particulars del nostre fill, ha estat
l'adaptació a l'ús del chromebook.

Família Castaño-González
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BATXILLERAT

Els alumnes de la matèria de Psicolo-
gia que s'imparteix a 1r de Batxille-
rat estan estudiant els termes de

Entre
d'altres activitats, i per tal de prendre
consciència que els nostres sentits ens

Els alumnes de 1r de Batxillerat de
Biologia hem anat a visitar l'Agrupa-
ció Astronòmica de Sabadell. Unes
sessions per arrodonir el projecte sobre
l'Univers: el Sol, la Lluna, el Sistema
Solar, les estrelles, l'Univers, els coets,
els astronautes, etc.  Vam aprofundir
sobre la possibilitat de vida extrate-
rrestre, al sistema solar i més enllà.
La visita a un observatori forma part del
currículum previst en l'especialitat de
Biologia. 
Va ser una gran experiència!  
https://astrosabadell.org/ca/ 

“enganyen”, han realitzat un viatge
“fantàstic” enmig d'una de les seves re-
alitats més quotidianes: la nostra escola
del Camí Fondo!
Ajudant-se d'un simple mirall, han ca-
minat pels sostres, s’han capbussat

entre les branques dels arbres del nos-
tre pati i han experimentat el vertigen
de volar pel cel. És a dir, han descobert
que la pregunta «Percebem la reali-
tat tal com és?» no té una resposta
gaire clara.

El dijous 24 d’octubre els alumnes de
Biologia de 2n Batxillerat van fer una
visita guiada per les torrenteres que hi
ha als peus del Montcau, incloent la
magnífica roureda de fulla gran del
Sot de les Teixoneres, segons els con-
tinguts treballats a la unitat «Una tra-
vessa pel bosc». El treball de camp va
consistir en l’estudi de tota la biologia
que apareix en una senzilla passejada
pels nostres boscos mediterranis. Des-
prés d’uns dies d’intensa pluja, el bon
temps va acompanyar una jornada de
ciència i convivència en el nostre privile-
giat entorn.
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DIA A DIA

L’Escola Pia és l’únic centre de Terrassa que rep el reconei-
xement de la Generalitat pel seu projecte d’innovació pe-
dagògica SUMMEM.
Fa gairebé una dècada que l’Escola Pia incorpora el treball
interdisciplinari i cooperatiu, que fomenta una estructura
flexible i oberta i la col·laboració entre iguals.
La Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució amb el llis-
tat dels centres educatius amb projectes d’innovació peda-
gògica consolidats i reconeguts que tenen professorat amb
dret a certificació. Els projectes d’innovació pedagògica con-
sisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de
centres, que responen a objectius de millora educativa prèvia-
ment fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del
canvi que ha significat per al centre pel que fa a les com-
petències dels alumnes o a l’organització i gestió.
El Departament d'Ensenyament vol promoure, reconèixer i cer-
tificar els projectes d'innovació pedagògica impulsats des dels
centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofe-
reixen contribuint a la millora del sistema educatiu. I és en
aquest sentit que s’ha reconegut el treball interdisciplinari
i cooperatiu que des de fa gairebé una dècada impulsa
l’Escola Pia de Terrassa a través del projecte pedagògic
SUMMEM.
A través del SUMMEM, l’Escola Pia de Terrassa garanteix apre-
nentatges significatius i competencials. Per aconseguir-ho
s’està passant de treballar només amb una estructura que
separa els sabers en matèries, a una estructura flexible i
oberta, que treballa l’aplicació del coneixement de manera més
natural combinant diverses matèries. Perquè en la vida real, a
l'hora d’afrontar els problemes fem servir continguts de dife-
rents àmbits i matèries. A la vegada, l’escola impulsa la dinà-
mica cooperativa, que vol dir modificar l’estructura de les
activitats en essència, és a dir, organitzant l’aula en petits
grups prèviament cohesionats i, alhora, definir les tasques aca-
dèmiques de manera que els objectius dels membres de cada
grup estiguin estretament relacionats. Així es fomenta la
col·laboració entre l’alumnat, evitant que la competitivitat
sigui l’únic model de relació vàlid. Treballant d’aquesta ma-
nera, es genera la confiança entre tots els alumnes i les
alumnes integrants de l’equip i s'aconsegueix un aprenen-
tatge ric i productiu.



16

Quan se senten pel passadís del Camí Fondo els sons in-
quietants d'uns talons d'agulla... es que va carregada d'ad-
verbios, adjetivos, rimas y leyendas, de prosa y poesía,
sintaxis, semántica, símiles, hipérboles, metonimias, sinéc-
doques y alguna que otra prosopopeya. Com sempre dis-
posada a enriquir el vocabulari dels seus alumnes.
Lluitadora implacable contra molins de vent, amb la gra-
màtica sota el braç, és una persona discreta, complidora,
amable i molt formal... Qui deu ser? 

Pia l'any 80 i amb el pare Mascaró, que em va donar l'oportu-
nitat de poder ser-hi. A partir d'aquí, els esdeveniments es van
anar precipitant. Em vaig casar amb en Manel. Ell encara estava
acabant la carrera, però ja volíem volar i fer la nostra vida. Qua-
tre anys més tard va néixer el nostre primer fill, en Xavier. Una
gran il·lusió, però també la responsabilitat que ens va venir a
sobre. Cinc anys després, va néixer el nostre fill petit, l'Albert,
que va tornar a omplir de joia i més il·lusió la nostra llar. I Així,
amb projectes i reptes, tots junts hem creat una família de la
qual em sento molt orgullosa.
Ara, en plena recta final com a docent, no deixa d'entristir-me
saber que d'aquí a pocs mesos abandonaré les aules, que dei-
xaré de fer allò que he estimat, allò que fet amb molta il·lusió
i que m'ha omplert. Tinc per endavant uns altres reptes de vida
que també espero amb ganes i noves expectatives. Enamorada
de la literatura, podré gaudir de més llargues estones capficada
en la lectura sense pressa i, per descomptat, també podré petar
la xerrada.
La meva estada a l'escola no tants sols ha consistit a donar clas-
ses de llengua i literatura. També he estat coordinadora i tutora.
Aquests rols m'han permès conèixer alumnes que després
també he tornat a trobar com a pares, alumnes amb els quals
ara comparteixo feina, alumnes amb qui mantinc amistat,
alumnes que continuo veient amb gran satisfacció per Terrassa
o trobant en llocs imprevistos...! He compartit amb ells aules,
sortides de divendres al vespre per anar a teatre a Barcelona
que organitzava amb ajuda de companys, viatges de final de
curs a França i Itàlia plens d'anècdotes de les quals apreníem
mútuament i que han omplert la meva motxilla. He viscut grans
moments a l'escola. Aquest edifici tan presencial a la nostra ciu-
tat també ha estat i seguirà estant a la meva vida, però  no tan
sols per la seva fisonomia, sinó per totes les persones que en
ell hi he trobat. Un llarg trajecte que ha exigit esforç, però  el
resultat del qual és una gran satisfacció. 
Moltes gràcies per haver-me deixat compartir amb tots vosal-
tres tan bones experiències.

Isabel Caballero

Hola a tots i ja gairebé adéu-siau! I m'explico. Hola perquè
les vegades que m'havien proposat d'escriure sobre mi, sem-
pre havia renunciat a fer-ho. Vols dir, Marta? No m'agrada,
li deia. Aquesta vegada vaig dir que sí, però ara que estic da-
vant del teclat no sé com començar. Donar forma a un temps
de vida en un paper en blanc no és pas un repte fàcil, però
ho intentaré. També us he dit: «ja gairebé adéu-siau» perquè
aquest any és el meu darrer curs a l'escola abans de jubilar-
me, i quina millor manera d'acomiadar-me de tots que fer-
ho des de la revista.
El meu DNI diu que tinc 64 anys i que vaig néixer a Sòria.
Quan jo era petita els meus pares, que volien un futur dife-
rent per a mi  i els meus germans, van agafar els trepans i
cap a Terrassa. Aquí he crescut, he estudiat, he treballat, he
format la meva família i el meu cercle d'amics. He aprés a
estimar aquesta terra i a sentir-la meva, i de la mateixa ma-
nera que Machado va adoptar Sòria com la seva terra del cor,
jo m'he sentit acollida, identificada i molt arrelada aquí, però
sense haver perdut l'enyorança de les imatges dels indrets de
Sòria, de les persones, de les vivències i dels aromes. Tinc
molt present la meva infantesa allà, en un poble de vida rural,
de terra erma, pedregars eixuts i camps de blat. Recordo que
feia molt fred, que a l' hivern la neu era present durant molt
de temps als carrers i com ens divertíem els nens jugant. Tinc
imatges dels caramells penjant de les teulades. Em ve al cap
l'escola on anava. Hi havia la classe dels nois i les de les noies.
Els nois tenien professor i les noies teníem "senyoreta"! En
una mateixa classe compartíem diferents edats i cursos. Ara
ho veig i penso que devia ser complicat dur a terme "les pro-
gramacions" i "els currículums", però com a nens ens diver-
tíem. Com a anècdota tinc la imatge d'aquella llet en pols de
l'Ajuda Social Americana que ens donaven per esmorzar i que
cada dia un alumne havia d'ajudar a fer. A mi no m'agradava,
la trobava odiosa i, malgrat que en dissimulaven el gust "ho-
rrible" amb Cola Cao, jo no me la podia empassar. Al poble
els nens ens sentíem lliures! Jugàvem al carrer a jocs com la
xarranca, les cordes, les tabes..., anar al riu. Només apareixíem
per casa per menjar i per dormir.
Però als 10 anys aquest món de la meva infantesa viu un gran
canvi venint a viure a Terrassa. Tot va ser "brutal". Ho vaig
viure tot amb gran expectació i sorpresa! El Batxillerat a les
monges carmelites i el COU a l'Institut. Ja després van venir
els anys d'universitat. Eren els principis dels 70. Els recordo
convulsos: vagues, manifestacions, el curs de l'aprovat gene-
ral... I quan vaig acabar, tenia clar que em volia dedicar a l'en-
senyament perquè ja des de  petita  recordo haver jugat a
mestres. I així va començar la meva llarga estada a l'Escola

ll
Coneguem: Isabel Caballero
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A partir de l’aparició de les TIC  (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació ), el món i la societat estan transformant i revolu-
cionant els seus sistemes de comunicació, informació i coneixe-
ment, cosa que afecta tots els àmbits: el personal, el social,
l'empresarial, el polític, el cultural, el científic, el tecnològic, etc.
Aquestes tecnologies proporcionen un extraordinari mitjà de
relació i comunicació i noves maneres de construir l’aprenen-
tatge, l’oci, la informació i la diversió. En aquest sentit, és molt
important saber com seleccionar fonts d'informació segures
i de qualitat a Internet.
Els recursos digitals faciliten l’accés a la informació en qualsevol
moment i en qualsevol lloc. El centre d’educació continua sent
l’escola o l’institut, però cal ser conscients que la xarxa és una
via per a complementar a casa els ensenyaments rebuts, ja
que els permet triar el tema que més els interessa o que han de
reforçar.  

Cal tenir en compte, però, que tot allò que la xarxa té de positiu
pot esdevenir negatiu si es fa servir indiscriminadament. Però
no hi ha dubte que, si se’n fa un bon ús, les tecnologies de la in-
formació i la comunicació (TIC) aporten molts beneficis i poden
ajudar en moltes àrees de la vida quotidiana. El repte és apren-
dre a fer-ne un ús adequat, ja que la seva utilització no està
exempta de riscos. 
Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’ús de mòbils, tau-
letes i ordinadors a l’habitació en l’horari nocturn. 
Hi ha diversos estudis que indiquen que la llum d’aquests apa-
rells a prop de la cara pot influir en el cicle normal de la son
i interrompre les condicions naturals per adormir-se. La disminu-
ció d’hores de son i la seva qualitat influeixen en la capacitat
d’atenció i d’escolta, disminueixen el rendiment cognitiu i
poden comportar dificultats d’aprenentatge.
Aquests estudis, però, també indiquen que si es comença a dormir
de manera regular la dificultat d’aprenentatge produïda per la
manca de son es reverteix.
Tot sembla indicar que, com que aquestes màquines influeixen i
impacten en la psicologia de les persones i en la seva manera d’a-
prendre, de comunicar-se i de relacionar-se, cal un acompanya-
ment i un aprenentatge guiat per pares i educadors.

Ús del mòbil
El mòbil s’ha convertit en una cosa quotidiana, important i
natural (per a les generacions actuals, el mòbil sempre ha existit
en les seves vides) com a plataforma de jocs; com a espai de vin-
culació social que permet contactar immediatament amb la seva
xarxa de relació social, ja que poden contactar a qualsevol hora i
des de qualsevol lloc amb la seva xarxa; com a mitjà per organitzar
les activitats quotidianes, i com a instrument que permet l’ús de
despertador, rellotge, GPS, gravadora, càmera fotogràfica, agenda,
reproductor de música, etc.
El risc, com en totes les TIC, és l’ús inadequat o extrem que
porti a una dependència del mòbil.

Ús d’Internet
Internet proporciona unes grans possibilitats d’accés al coneixe-
ment, a la informació, a l’aprenentatge i a l’aprenentatge coope-
ratiu, però un dels seus atractius principals és el fet de poder
mantenir-se en contacte amb la xarxa social real i virtual, que
no perquè sigui virtual és menys autèntica, ja que influeix igual-
ment en la manera de pensar, de sentir i de situar-se i de relacio-
nar-se amb el món, la societat i les altres persones. Internet
influeix en la construcció de la pròpia identitat. És d’especial im-
portància que les fonts d’informació que s’utilitzen siguin se-
gures i de qualitat.

Les recomanacions sobre l’ús d’Internet, segons l’Institut Nacional
de Tecnologies de la Comunicació (INTECO), són :
Apreneu a utilitzar les noves tecnologies.  Feu un ús segur d’In-
ternet. Utilitzeu contrasenyes segures. Restringiu l’ús de càmeres
web entre els més petits. Consciencieu-los que no han d'afegir
desconeguts als seus grups ni facilitar dades personals, ni han
d'enviar fotos ni vídeos aleatòriament. 

Font: Col·legi d'Infermeria de Barcelona i Pixabay
Meritxell Ferrer i Jordi Ribera

Parlem de salut a l’escola

L’ús de les TIC 
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Notícies de  la MediatecaLa Mediateca

Sílvia Fernández, professora d’ESO, presenta el seu tercer llibre!

és el llibre de la
professora de l’escola Sílvia Fernández. És una novel·la am-
bientada el 2014 al nord de l'Irak. És la història d’una noia, la
Runak, que s'ha d’escapar de casa seva amb la seva mare i el
seu germà perquè un grup terrorista ataca la seva ciutat, Sinjar.
Aquesta noia arriba a un camp de desplaçats, en una zona neu-
tral, on intenta adaptar-se a la nova vida, sense res a fer, sense
amics. També hi ha una altra protagonista, la Amira, una psi-
copedagoga que pertany a una ONG que opera en el camp.
Aquesta és una història basada en fets reals. La Runak exis-
teix i actualment sabem que va salvar la vida, tot i que no
sabem on viu. Però les anècdotes que succeeixen en el camp
de desplaçats sorgeixen d’informacions exhaustives que l’au-
tora ha extret de diferents fonts: ha rebut informació de vo-
luntaris i coordinadors de diferents ONG que estaven a l’Irak,
també d’entrevistes i documentals que l’autora ha vist o ha lle-
git per poder recrear històries i anècdotes reals.
L’objectiu de la novel·la és la difusió d’aquesta cultura mi-
noritària, la Yazidi, i també sensibilitzar que al món hi ha
moltes persones en situació d’emergència. I és que la Runak
pertany a la cultura Yazidi, mil·lenària i molt minoritària. Una
comunitat perseguida pels grups terroristes de la zona. Estan
molt indefensos i tenen la sensació que la Comunitat Interna-
cional els ha abandonat. Nadia Murad, premi Nobel del 2018,
és de la mateixa comunitat que la Runak.
Sílvia Fernández, l'autora, diu que la solució només la tenen els
mateixos que no la volen dur a terme. Igual que el canvi climà-
tic i tants altres problemes arreu del món. Com ella diu: «la
gent normal només podem fer divulgació i sensibilització.
Expressar l’inconformisme i ser solidaris en la mesura de
les possibilitats de cadascú». Per a la Sílvia, les xarxes socials
són un canal per fer visible totes les reivindicacions i per sensi-
bilitzar. Actualment la Sílvia cursa el postgrau d’Acció Huma-
nitària a la UOC-Creu Roja.  
Enhorabona, Sílvia, per la teva labor! És un orgull tenir-te
educant els nostres alumnes!
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Llegint L’ESCOLA

El passat mes d’octubre, un grup d’ami-
gues de la nostra escola van decidir d'a-
nar a passar un cap de setmana a la
ciutat d'Edimburg, a Escòcia.
Van ser dos dies molt intensius, ja que

Llegint L’ESCOLA 

Comencem aquest nou curs amb la foto
que ens han enviat la Maria i el Josep,
pares dels nostres alumnes Clara Salva-
dor, de P5 B, i Roger Salvador, de 4t de
Primària C , en què els veiem llegint la re-
vista l'Escola ni més ni menys que a Gamla
Stan, el barri antic d’Estocolm (Suècia). 
La passada primavera tots quatre va fer
una escapada de cap de setmana a
aquesta ciutat plena d’espais verds, envol-
tada d'aigua i amb llocs tan encantadors
com aquesta placeta de la foto, on es
van parar a llegir la nostra revista. Esteu
guapíssims!
Van descobrir, doncs, una capital europea
molt diferent i que els va agradat molt.
Ah! i sobretot, si teniu pensat d'anar-hi
ens recomanen de tastar els famosos ka-
nelbullar (rotllets de canyella), que estan
boníssims! 

aquestes noies es van proposar de visi-
tar-ho tot, de dalt a baix!
Afortunadament, el temps les va acom-
panyar força. Ens comenten que és una
ciutat molt recomanable, ja que que

compta amb molta història, té un castell
formidable, històries de fantasmes, gent
molt amable, una bona gastronomia i,
fins i tot, un parlament construït per un
arquitecte català, Enric Miralles.
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DIA A DIA

La màgia del Nadal torna a casa nostra!
La il·lusió, els somriures i la bona
companyia es palpen en l’ambient de
l’escola, del carrer i de la ciutat. Sem-
pre hem viscut de ben a prop aquestes
festes i emocionats hem mostrat, any
rere any, el nostre compromís i impli-
cació en les celebracions nadalenques
de Terrassa. 

Aquest any ens preparem per viure in-
tensament unes dates plenes de bons
desitjos i anem una mica més enllà.
Perquè ens plau comunicar-vos que el
patge Xiu-Xiu torna a la nostra es-
cola! Serà el dia 31 de gener de les
11h a les 13h per fer la tradicional re-
collida de cartes de tots els nens i
nenes que vulguin venir a porta-les-hi.

L’acte el farem al teatre de l’escola i
l’accés es podrà fer a partir de les
10:30h per l’entrada principal (carrer
Col·legi). Rebrem el patge i gaudirem
junts fent tallers i activitats nadalen-
ques. 
Famílies, us hi convidem! Serà un
plaer compartir aquest moment amb
vosaltres. 


