
número 262

gener-febrer
2020 Publicació de l’Escola Pia de Terrassa



2

DIA A DIA

Dia 30 de gener, dia ple de bons desitjos,
dia de colors, dia de missatges, dia
d’ofrenes, dia de Pau…. Així podem em-
marcar el que ha estat el DENIP 2020,
voltat de banderes que surten d’un sol
pal, “El Pal de la Pau”. Quants records i
quanta memòria guarda aquest Pal inau-
gurat per primera vegada en el DENIP
del 2008. El Pal és una iniciativa de les
Nacions Unides i la World Peace Prayer
Society i consisteix en la col·locació d’a-
quest símbol en un lloc que visualitzi la
nostra voluntat de Pau. Enguany hem
pogut afegir-hi cents de desitjos de

Pau escrits en els cinc colors  de les ban-
deres de pregàries tibetanes (verd, blanc,
blau, groc i vermell). La celebració del
DENIP ens ha servit per endinsar-nos al
voltant dels pobles de l'Himàlaia i el
Tibet, conèixer els seus costums i el seu
dia a dia. Pobles envoltats per les mun-
tanyes més altes del món. Escenari de
paisatges únics i vius, d'un valor incalcu-
lable perquè segueix mantenint la força
de la natura. Natura que hem de preser-
var com molt bé volem fer palès en el
lema de curs: «La natura, ningú l’atura». 
Pau, reflexió, amistat, amor, tendresa,

estima… un munt d’emocions que
també vam poder treballar durant la
tarda del 30 de gener amb les famílies
que van compartir un espai dedicat a
poder meditar i conèixer un treball de
consciència entre el cos i la ment.
Una vegada més, l’escola va voler de-
mostrar a la ciutat el seu compromís
amb la cultura de la PAU tot fent palès
el significat del DENIP (Dia Escolar de la
No-violència i la Pau) en record d'un gran
pacifista, Mahatma Gandhi, que deia:
«Nosaltres hem de ser el canvi que
volem veure al món».
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La felicitat

Costa definir la felicitat, però la majoria de
nosaltres la desitgem, la busquem i, fins i
tot, la reconeixem, però podem afirmar
que ser feliç no resulta fàcil.
La felicitat és diferent del benestar,
molt diferent del confort i encara més
diferent de la comoditat. El benestar, el
confort i la comoditat ens faciliten al vida,
però no són la felicitat.
Tal Ben-Shahar (Ramat Gan, Israel, 1970),
doctor en Psicologia i Filosofia per la Uni-
versitat de Harvard que imparteix un se-
minari sobre la felicitat a la de Columbia,
afirma que «la recerca de la felicitat ha
existit sempre, però actualment tenim
més temps per a pensar i les nostres ex-
pectatives són més elevades, fet que
ens aboca a una frustració major». Les
societats en què la supervivència no està
garantida i es requereix la dedicació plena
dels seus homes i dones poden destinar
poc temps a generar expectatives de feli-
citat. Ben-Shahar afirma que dos dels ele-
ments bàsics per a ser una persona feliç
són comptar amb una xarxa de rela-
cions personals enriquidora i trobar
sentit a la vida. Dos ingredients fàcils
d’escriure i difícils de viure.
La base d’una bona relació amb l’altre és,
primer de tot, una bona relació amb un
mateix o una mateixa. «Estima’t a tu ma-
teix per estimar l’altre». Per altra banda,
saber trobar el sentit al que fem també re-
quereix d'aprenentatge i prendre conscièn-
cia que la vida no sempre ens deixarà
triar-ho tot. Trobar sentit a tot allò que la
vida ens fa viure, sense triar-ho, demana
una saviesa superior i un aprenentatge tan
profund, que esdevé un ingredient de la
fórmula de la felicitat que costa molt d’a-
prendre.
En definitiva, que ser feliç és un desig uni-
versal, és un camí de creixement personal
i és un propòsit legítim, però que exigeix
aprenentatge, esforç i molta consciència
que la vida no és només quelcom que pos-
seïm, sinó que la vida també ens posseeix. 
Nosaltres som vida, la vida habita en no-
saltres i la felicitat consisteix a trobar-li
sentit.

Carles Cereceda

DIA A DIA

Editorial

Carles Cereceda 

La nostra més sincera felicitació als
nostres companys Roser Durbán i Josep
Margarit pels seus 25 anys a l’escola!
La Roser, professora de ciències i matemà-
tiques, sempre ha estat tutora. Primer de
grups de 1r i 2n d’ESO i, més tard, de 3r i
4t, feina que ha desenvolupat juntament
amb el càrrec de coordinadora.

El Josep ha centrat la seva tasca docent
fonamentalment al Batxillerat i més con-
cretament en l'àmbit de les matèries d'E-
conomia i Empresa. La seva tasca com a
tutor ha anat sempre vinculada als alum-
nes de la modalitat d'humanitats i cièn-
cies socials.
A seguir sumant anys i bona feina!

El passat mes de desembre, els professors
Montse Miralda i Francesc Oriol van
rebre un homenatge amb motiu de la
seva jubilació. Tots dos han desenvolupat
sempre la seva tasca a la Secundària.  La
Montse va començar amb la reforma com
a professora de ciències i de mates. Feia de
professora dels crèdits variables que, amb
la reforma, van començar a triar els alum-
nes. També va ser tutora, durant molts
anys, de 3r i 4t d’ESO. 

En Francesc és professor de ciències, i des
que va començar a l’escola fins al dia
abans de plegar ha estat professor de
mates. També va començar amb la re-
forma i ha fet de tutor durant molts
anys, de cap de departament i també de
coordinador de 3r i 4t. 
Enhorabona a tots dos per la vostra
magnífica feina i a gaudir d’aquesta
nova etapa!
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DIA A DIA

A Betlem fou l’àngel Gabriel qui anuncià l’arribada del
nen Jesús, però a 2n ens ho van anunciar els mestres: «El
dia 19 de desembre, a la Residència de Mossèn Homs, ha de
néixer el nen Jesús i per a fer-ho necessitem saber com
podem fer una obra de teatre i sortir-hi tots. I així és com
vam iniciar l’itinerari d’aprenentatge per preparar la tra-
dicional representació d' que any rere any fem
a l’escola.
De seguida vam veure que per a sortir tots a l’obra calia fer
una llista dels personatges que hi apareixen i repartir-nos

FARMÀCIA GLÒRIA GUERRERO ANARTE,  DECATH-
LON,  CLÍNICA DENTAL SANT MARC  AJUNTAMENT
DE TERRASSA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE
LABORATORIO(SEQC-ML),  FARMÀCIA MAGDA COR-
TÉS,  BOSCH  DE BASEA,  PARAFARMÀCIA NOVA, MAP-
FRE SALUT,  SCHLEICH,  FARMACIA ENCANTS,
NATURA BIO COSMETICS,  FARMÀCIA MERCÈ PAZ,
FARMACIA BALASC, PERRUQUERIA EDENN, FARMÀCIA
HEREUS DE J.DOMÈNECH,  PLÁSTICOS FERPLAST S.L ,
FARMÀCIA TORRAS,  CIRPROTEC S.L.,  TEXTIL CASTOR,
SL (LES BARRAQUES) ,  ABACUS,  EUROPASTRY, MI
CASA ,  PARAFARMÀCIA CENTRE.

els papers. El visionat de l’obra del curs anterior ens va servir
perquè cadascú anés entrant en el seu personatge abans de
començar els assajos. Però, qui millor que actors de veritat
per a explicar-nos què vol dir fer una obra de teatre? El Bru
Figueras, la Bet i l’Anna Garrigó, que representen des de
fa anys al Social, ens van visitar i ens van
donar un munt de consells per a ser bons actors i actrius.
A més, utilitzant les estructures cooperatives pròpies del
SUMMEM, havíem preparat preguntes sobre les obres de te-
atre i la seva posada en escena.

Aprenem a fer d’actors i actrius Assaig  a l’escola

Mentre nosaltres treballàvem la representació, igual que ho fan
els Reis Mags d’Orient a l’obra, un grup de famílies col·labo-
raven preparant els obsequis que portaríem per als avis i
les àvies de la residència el dia de la funció.

Bosses i paneres! Quin goig! 

Tot recordant els consells dels actors i actrius, també vam
fer uns tallers per a treballar diferents aspectes propis del
teatres: la veu, els gestos i l’expressió corporal i facial.
Practicar tots aquests aspectes barrejats amb els companys
de les altres classes va ser d’allò més divertit!
I així, amb tots aquests coneixements que ens ajudaven
de mica en mica a resoldre la pregunta del nostre IA, vam
anar fent molts assajos al teatre. Vam aprendre que una

de les coses més importants d’una obra de teatre és el
públic i nosaltres ho vam practicar. Per fer-ho vam omplir
una rúbrica en què observàvem allò que havíem treballat
en els tallers. Fins i tot vam fer un assaig general davant
dels companys de 1r!

Tota mena d’obsequis que es van poder fer gràcies a l’aportació
totalment desinteressada de les següents entitats i empreses
la col·laboració de les quals volem agrair des d'aquestes línies.
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Finalment, va arribar el gran dia i tots -àngels, dimonis,
pastoretes, reis, Verge Maria, etc- vàrem desplaçar-nos fins
al portal de la residència de Mossèn Homs. Els avis i les àvies
van poder gaudir de l’obra i nosaltres també en guarda-

Fent d’actors a la residència Josep i Maria buscant hostal

Un cop acabada la representació

Pastorets a la vora del foc Avis i àvies reben els regals

rem un record ben especial. A ells, estimat públic, i a tots
els qui heu col·laborat perquè puguem fer una obra de te-
atre i sortir-hi tots, moltíssimes gràcies!
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Gràcies a aquesta estada al Canadà he pogut aprendre anglès,
conviure amb nova gent i viure noves experiències. Tots els
components d’aquesta estada han fet que hagi estat genial.
Amb els amics i els dos germans que tenia hem fet coses molt
diferents a la vida quotidiana catalana. Mai no ho oblidaré!

Quim Codinas  

En aquests tres mesos que he estat vivint al Canadà he pogut
conèixer i aprendre sobre una cultura i un país. M’emporto
moltes bones experiències, però sobretot amistats inoblidables
amb gent d’arreu del món. Ha estat una molt bona experiència
en què el temps ha passat volant!

Martí Miró, 

El fet d'estar convivint amb una família del Canadà m’ha fet
reflexionar sobre el meu antic estil de vida, ja que durant
aquests últims tres mesos he fet un canvi molt gran. Gràcies
els meus amics canadencs he pogut viure moments que no
podré oblidar mai. Ha estat gràcies a ells que la meva expe-
riència ha estat fenomenal. És una experiència que recomana-
ria  a altres estudiants!

Biel Sabadell 

Durant aquest trimestre d'estudis al Canadà he tingut l'opor-
tunitat d’aprendre i conèixer els costums d'aquest país. He vis-
cut molts bons moments, però sobretot he conegut amics que
recordaré per sempre. Ha estat una molt bona experiència!

Santi Amat ( 3r d’ESO )

Al principi tenia una mica de por perquè no sabia què m’espe-
rava al Canadà, però al cap d’unes setmanes ja em vaig acos-
tumar a la vida a Winnipeg. Després de tres mesos, haig de dir
que no esperava que m’agradés tant i que m’ha servit per co-
nèixer nous amics i millorar el meu nivell d’anglès. Per a mi
serà una experiència inoblidable!

Joan Melchor Jané ( 4t d’ESO )

Com començar… ? Ja és el segon any que visito i descobreixo
el país i podria dir que aquest any ha representat la millor ex-
periència de la meva vida. Aquest cop he fet molts més amics
i he quedat amb molta més gent canadenca. També he pogut
gaudir de moltes més activitats i més privilegis. Resumint: si
pogués, tornaria a anar-hi i ho recomano a tothom!

Jordi Eder .

L'estada al Canadà és una experiència “brutal”. Jo estava
molt segur que volia anar-hi, no m’ho vaig pensar i ha
estat una de las millors experiències de la meva vida. La
primera setmana és una mica dura, però ja està,  a totes
les altres t’ho passes tan bé que el temps passa volant. La
família era encantadora i molt maca. A l’escola fas un
munt d’amics. Tothom se t'acosta i et pregunta «Què
tal?» o «Com va?». A mi m’encantaria tornar-hi. Jo reco-
mano moltíssim d'anar-hi!

Alvaro Echarri

Els alumnes que hem anat al Canadà a estudiar i a viure uns
mesos plens d’aventures i d’aprenentatges us volem explicar de
primera mà les nostres vivències!



7

DIA A DIA

Han estat els millors tres mesos de la meva vida. He viscut
una experiència inoblidable amb persones que mai no oblidaré.
He descobert com és una família canadenca, una escola ca-
nadenca, una cultura totalment diferent… En general, ha estat
“brutal”. Recomano l’experiència a tothom!

Jana Serarols ( 3r d’ESO ) 

Després d’estar tres mesos vivint i estudiant al Canadà, com-
partint el seu estil de vida amb una família d’allà, he pogut co-
nèixer molta gent nova, descobrir costums i tradicions típiques
del país i sortir de la meva zona de confort. Penso que és una
molt bona experiència, tant per a aprendre anglès com per a
viure noves experiències.

Martí Tobella ( 4t d’ESO )

Ha estat una experiència inoblidable. He conegut noves per-
sones, i he pogut descobrir noves cultures, noves maneres de
viure, nous llocs… Recomano aquesta experiència, ja que he
pogut viure una petita nova vida durant tres mesos. M’hauria
agradat quedar-m'hi uns quants dies més. Mai no ho oblidaré!

Mercè Segura Trias ( 4t d’ESO )

És un experiència de la qual s’aprenen moltes coses i aprens
a viure amb altres entorns culturals i familiars. Aquí et trobes
una família totalment diferent d'aquella amb qui has viscut
sempre, i has d’aprendre a conviure-hi. Ara tinc amics d’arreu
del món amb els quals he passat moments inoblidables!

Nil Leg ( 3r d’ESO )

Aquesta estada a Winnipeg, al Canadà, Amèrica del Nord, ha
estat inoblidable perquè he après molt anglès i he fet nous
amics. Recomano a tothom que s’ho estigui pensant que ho
faci, ja que és una experiència molt enriquidora i veus una altra
realitat. Mai no ho oblidaré!

David Blasco ï Rodríguez ( 4t d’ESO ) 

En aquests últims mesos, he viscut moltes noves experiències,
moments i nous sentiments. És estrany anar a un lloc on no
has anat mai i intentar fer nous amics i conèixer nova gent.
L’important és que tot ha sortit bé i l’experiència ha estat molt
bona, enriquidora i plena de moments magnífics! Ho recoma-
naria a tothom!

Quim Puigarnau, 3r d’ESO 
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És ben sabut que els nens i les nenes aprenen jugant. El joc és
l’eina que fomenta les relacions, la imaginació i l’aprenen-
tatge. Un nen ha de jugar i ha de gaudir jugant. A l’etapa d’In-
fantil de l'escola el joc és la base del nostre aprenentatge.
D’ençà que vam fer la reforma de les aules, el joc simbòlic a
l’aula també ha canviat. A Infantil cada aula està especialit-
zada en uns determinats jocs, de manera que els nens i les
nenes poden decidir dos cops a la setmana a quina aula vol-
dran jugar, amb què i amb qui. Espais oberts, jocs que s’adap-
ten a les nostres necessitats, companys que coneixem i amb
qui compartim jocs sense que siguin del nostre grup classe...

INFANTIL

Fem d’arquitectes Cases de nines

Aquesta és la nostra riquesa.
En el joc simbòlic el nen representa accions reals o imaginà-
ries: es transforma en un personatge, fa de... utilitza joguines
o objectes que representen coses reals o irreals... El més important
d’aquest joc és que els alumnes desenvolupen accions viscudes
relacionades amb el medi familiar, l'escola, etc. Els encanta
transformar-se en metges, infermeres, fruiters o, simple-
ment, en pares, mares o mestres. Poden repetir conductes
que veuen en els altres, poden fer una doble conversa, imiten
altres persones identificant-s'hi i, fins i tot, poden arribar a
tenir un amic imaginari.

Un dia a l’oficinaComprar i vendre

Show must go on! Lluuuíííííísssssss!
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INFANTIL

Segons l’IOC:
L’infant, mentre juga, es coneix a si mateix, descobreix
el seu entorn, es relaciona amb els altres des d’un posi-
cionament en el qual no perd el control de la situació.
S'expressa i experimenta en un entorn adaptat al seu
ritme i possibilitats, fet a la seva mida. Aquests conei-
xements, fruit de l’experiència i adquirits a través del
joc, els podrà aplicar a la vida quotidiana i, en un futur,
a la vida adulta.

Cuidem dels nostres petits

Benvinguts al Restaurant d’Infantil! Construïm una granja

Anem a cal metge
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I això, per què? 
Doncs perquè els nens i nenes de Highlands, Serengueti, Upsala
i Uluru han realitzat un itinerari d’aprenentatge amb el títol
«Quin camí segueix el gra de cacau fins a arribar al nostre
paladar?»
En tot aquest procés d’aprenentatge han gaudit d’allò més in-
vestigant, explorant, cercant, descobrint, manipulant ... I tot en
el context dels sectors de treball. 
Al llarg d’aquest camí han realitzat activitats diverses, tant de
manera autònoma com cooperativa, fins a elaborar uns pro-
ductes  finals, concretament trufes i medallons de xocolata! David Pujol, cuiner 

Pilar Sauqué, empresa INDCRESA

Cisco Quel, pastisseria Art Bo

Per a nosaltres, les famílies són l’agent educatiu número u,
les qui eduquen els infants molt abans que aquests trepitgin
per primer cop l’escola. Hi ha diversos estudis que demostren
que n'és   d’important el seu paper perquè els alumnes millorin
els seus resultats o el seu comportament o, fins i tot, perquè
vagin més a gust a l’escola. Tenim el convenciment que per a
construir una bona escola per a tothom, les famílies hi han de
ser, ja que això reforça substancialment la seva vinculació amb
tot el que s’hi fa.
Tal com exposa Sílvia Blanch, «Els infants tenen una narrativa
vital que passa per casa, l’escola, el carrer… Com més coherent
sigui tot el que passa en aquests espais, més equilibrat estarà
el nen i podrà aprendre més bé».
Per això, des de la Primària, gaudim cada vegada més quan les
famílies ens acompanyen en els nostres aprenentatges.

Per això, la col·laboració d’alguns dels nostres familiars, així
com d’empreses del sector del cacau, els ha estat realment
molt afavoridora per a poder aprofundir en els seus apre-
nentatges.
És per això que volem deixar palès el nostre agraïment a:

els van donar la benvinguda amb emo-
ció i certa incertesa.

A les aules de 3r de Primària, algunes
tardes de gener, poc abans de les 15 h
de la tarda, s’hi  sentia rebombori.

Algunes activitats sorpresa els espe-
raven: la visita d’experts que amplia-
ria el seu coneixement. De seguida
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CMIAT són les sigles del Consell Municipal de la Infància i
l’Adolescència de Terrassa, i és un òrgan creat per l’Ajun-
tament perquè infants i adolescents que viuen i estudien a
Terrassa puguin exercir el seu dret a participar, a expressar
les seves idees i pensaments i a proposar accions concretes
per a transformar la ciutat.
Els quatre representants que tenim a Primària són els alum-
nes Pol Epelde i Oriol Villarroya, de 5è, i Carles Coll i Joel
Rabaneda, de 6è. Es troben un cop al mes a la Casa Bau-
mann. i com que són  quatre representants, hi assisteixen al-
ternativament.
L’Oriol ens comenta que li agrada molt assistir a les sessions
perquè es troba amb nois i noies d’altres escoles. De fet, ha
estat ell qui ha elaborat una caixa perquè els seus companys
i companyes escriguin suggeriments i els representants els
portin a les trobades. Cada trobada comença amb un joc.
Després debaten sobre un tema en grups de 4 o 5 i al final
fan una posada en comú. El Pol ens comenta que ell va tenir
la sort de poder assistir a una sessió plenària a l’Ajuntament,
i que l’alcalde els va encarregar una feina per a aquest curs:
fer una campanya de sensibilització sobre residus i reci-
clatge i sobre camins escolars i mobilitat sostenible.
També va anar al Canal Terrassa per explicar la feina que fan.
Tots quatre coincideixen que és una experiència molt enri-
quidora.
Des de l’escola fomentem aquestes activitats de participació
que són obertes a la ciutat i que demanen de la nostra col·la-
boració. També és una manera de fer ciutat.



12

Des de fa tres cursos els alumnes de 4t d’ESO disposen d’un ins-
trument per a desenvolupar una de les competències bàsiques
marcades pel currículum de Secundària, la competència social i
ciutadana. Es tracta del Servei Comunitari, un projecte que vol
promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin ac-
cions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la
ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats
al servei de la comunitat. 
Enguany ens hem posat en contacte amb diverses entitats de Te-
rrassa amb la voluntat de despertar el compromís social dels joves
a partir d’una formació teòrica inicial i, després, amb la implicació
directa en les activitats que aquestes entitats duen a terme a la

ESO

nostra ciutat. 
Aquesta metodologia de l’Aprenentatge-Servei ens ha permès
participar en activitats molt diverses que van des del reforç es-
colar per a infants d’entorns desfavorits, a l’acompanyament de
persones grans, passant per la pràctica d’esport amb persones
amb alguna discapacitat física o psíquica,  l’organització d’una
campanya de donació de sang,  la recollida d’aliments en diferents
barris o  l’organització d’alguna cursa esportiva de les que se ce-
lebren a Terrassa.
A continuació volem compartir amb vosaltres com han viscut els
nostres alumnes aquestes experiències i, per això, els hem dema-
nat que siguin ells qui ens ho expliquin en primera persona.

Com a servei comunitari, jo vaig escollir col·laborar en la Cursa
de la Dona, que es va celebrar a Terrassa el passat 6 d’octubre.
No sabia com seria l’experiència, però em va acabar agradant
molt, tant pel fet d'estar amb els meus amics com per poder
fer un voluntariat i poder donar un cop de mà en l’organitza-
ció. Un dia abans de la cursa, vam repartir els dorsals i va ser
entretingut estar a les taules amb les llistes dels participants.
L’endemà, el dia de la cursa, jo vaig estar de guarda-robes jun-
tament amb altres companys. El que fèiem, bàsicament, era
guardar les motxilles dels corredors durant la cursa i tornar-
les al final. Sincerament, va ser un dia diferent i molt més di-
vertit del que m’esperava. La veritat és que recomano molt
fer aquests voluntariats perquè t’acabes sentint molt bé.

Clàudia Soto, 

Jo vaig triar com a activitat del servei comunitari el club de
lectura de la Fupar. Tot i apuntar-m’hi voluntàriament, no
sabia gaire bé com funcionaria, si m’agradaria, si podria fer-
ho... Totes aquestes preguntes les vaig poder respondre de
seguida. Vaig anar a la Fupar cada divendres durant quatre
setmanes i, sens dubte, és una experiència que recomano a
tothom. Allà vaig conèixer persones molt agradables que de
seguida ens van fer sentir part del grup a la meva companya
Júlia i a mi. Nosaltres ajudàvem en la lectura i la comprensió
d’un llibre i preparàvem il·lustracions per fer-ho més interac-
tiu. Per a mi, aquesta ha estat una experiència molt enriqui-
dora perquè he descobert una realitat i una manera de fer
molt diferent de la meva vida diària. Com ja he dit, si tens
una oportunitat com aquesta, aprofita-la perquè és una ex-
periència que no deixa a ningú indiferent.

Martí Alcaraz, 

Jo vaig triar com a servei comunitari fer classes d'anglès
a la gent gran del casal d'avis de Sant Pere Nord. 
Des de l'instant en què vaig asseure'm a la taula i vaig
conèixer la meva "alumna", la Rosa Maria, vaig saber que
seria una experiència que m'enriquiria moltíssim. És molt
satisfactori compartir aquestes estones amb gent que
està realment interessada a ampliar el seu coneixement,
tot i que el que gaudeixo més d'aquestes trobades és co-
nèixer les històries d'aquestes dones, les quals han viscut
unes vides molt interessants! A més, és una bona manera
d'aprendre a relacionar-te amb persones allunyades del
teu entorn.

Regina Carpio, 
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ESO

En el meu cas, vaig realitzar el servei comunitari a les ins-
tal·lacions de la Fupar durant la tradicional visita del
patge Xiu-Xiu.
La veritat és que va ser totalment diferent del que m'es-
perava. M'ho vaig passar molt bé amb alguns dels nens
petits, però d'altres estaven molt esverats pels nervis de
donar la carta al Xiu-xiu. A més, vaig tenir l'oportunitat
de conèixer en Xiu-Xiu en persona i parlar amb ell sobre
la seva experiència al llarg de tots aquests anys que ha
estat compartint amb els nens i nenes la il·lusió del
Nadal. Vaig aprendre que no tot és tan fàcil com sembla
i que darrere de qualsevol activitat hi ha molta feina prè-
via. No canviaria l'experiència.

Aina Grané, 

Quan vam haver de triar l’activitat pel voluntariat, vam
escollir col·laborar en la Mitja Marató de Terrassa perquè
vam pensar que podria ser una de les més entretingudes
i divertides. El matí del dia abans de la cursa, vam re-
partir les samarretes als corredors durant quatre hores.
Després ens van agafar el relleu uns altres companys. Al
matí següent el més dur va ser llevar-se a un quart de
vuit, ja que havíem d’estar al Parc dels Catalans a dos
quarts de nou. L’estona que vam estar allà va ser diver-
tit, recollint els xips dels corredors mentre anàvem
veient cares familiars, orgulloses d’haver-la acabat. 
Va ser una experiencia agradable i satisfactòria. La re-
comanem pels alumnes de l’any vinent.

Adrià Rodríguez ,4t ESO A
Pau Fabra, 4t ESO A
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BATXILLERAT

Els alumnes de primer de Batxillerat que cursen l’assignatura de
Cultura Audiovisual van assistir el passat 16 de gener als tallers
oferts per l’ESCAC (Escola Superior de Cultura Audiovisual
de Catalunya) a Terrassa. Aquest any, els alumnes van participar
en dos tallers, un de so i un altre de fotografia.
En el taller de fotografia, després de rebre una breu introducció
sobre la càmera i la llum, els alumnes van fer unes pràctiques

guiades utilitzant el material facilitat per la pròpia escola.
En el taller de so van poder comprovar de primera mà com es
posen els diferents sons d’una pel·lícula mitjançant la taula de
so, i van fer pràctiques d’àudio amb gravadores i micròfons dife-
rents.
Va ser una visita molt interessant i enriquidora per a aquests pos-
sibles futurs cineastes!

El dia 25 de gener, les alumnes de li-
teratura castellana de 1r de Batxille-
rat vam anar a veure el recital de
poesia del , de Fede-
rico García Lorca, al Teatre Romea. En
ell, la cèlebre actriu de teatre Núria Es-
pert va aconseguir posar-nos els senti-
ments a flor de pell i recordar els
meravellosos poemes del gran poeta gra-
nadí. Al llarg del recital vam poder obser-
var l’ús reiterat de símbols, dels colors,
altament importants, i la sensibilitat que
tenia Lorca vers el món femení.
També cal destacar com la veterana ac-
triu catalana va aprofitar per fer gala del
seu indiscutible talent interpretatiu.  
Una experiència que deixa la pell de
gallina i la ment i l’ànima en un altre
món.
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BATXILLERAT

El dia 29 de gener, els alumnes de llatí de 1r i 2n de Bat-
xillerat vam fer una sortida a la bella ciutat de Barcino,
o com avui dia s’acostuma a dir, Barcelona. Així que vam
recular en el temps i vam emprendre el camí tot descobrint
les relíquies d’aquesta ciutat.
El camí va començar a la plaça de Catalunya, on vam des-
cobrir els rastres mitològics que hi ha en escultures, façanes
i fonts del voltant: Hermes, Hèracles, Venus, Atenea... Tot
seguit vam visitar les restes de la necròpolis de l’antiga Bar-
cino, on encara es conserven tombes de diversos tipus (ara,
cupa...). A continuació vam seguir el rastre de l’aqüeducte
que portava aigua a la ciutat des del riu Besòs. Vam conti-
nuar la nostra ruta i vam entrar a la ciutat pel decumanus,
un dels carrers principals de Barcino, fins arribar al bell tem-
ple dedicat a l’emperador August. 

El nostre viatge en el temps no va acabar aquí. Encara vam
seguir el nostre itinerari pel subsòl de Barcelona entre les
restes d’uns tallers en què famílies humils feien la bugada
per als patricis de la ciutat, creaven la mítica salsa garum,
que s’exportava arreu de la Mediterrània, feien vi de gustos
diferents en cellers, etc.
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Què us puc dir del nostre primer personatge de l’any?
Doncs per començar que és una noia molt riallera, sim-
pàtica, divertida i que té un gran sentit de l’humor. 
També puc dir-vos que en la vessant professional és una
gran treballadora, entregada, organitzada, meticulosa,
complidora, molt disciplinada i que estima la seva feina.
És molt bona companya, discreta, divertida i una gran ob-
servadora. 

terra. Era una estratègia per a desaparèixer. Us haig de dir que mol-
tes vegades no funcionava.
De l'ESO m’agradaven les classes de socials. El professor, en Toni,
el vaig tornar a trobar quan feia el CAP a la Facultat d'Educació, i
sovint em feia parlar recordant aquella època (no era conscient
que, en el meu interior, continuava sent la mateixa nena tímida).
D'ell recordo que parlava de la “tirania del llibre de text”. Sense
necessitat del llibre, ens va transmetre la seva passió per la pre-
història, la seva especialitat. Que quedi entre nosaltres, a l'ESO no
em van ensenyar mai l'Edat Antiga, el Toni es va passar tot el curs
fent prehistòria!
A la universitat em vaig llicenciar en Psicologia, i des del minut 0
vaig saber que volia fer l'especialitat d'Educació. Vaig fer diversos
cursos relacionats amb persones amb diversitat funcional. Recordo
amb molt amor la col·laboració que vaig fer amb l'escola Concep-
ció Arenal del Besòs, acompanyant alumnes amb una situació fa-
miliar i econòmica complicada. 
Com ho vaig fer per entrar a treballar a Can Colapi? Doncs fàcil:
vaig entregar el meu currículum, em van trucar per fer una entre-
vista i em vaig posar malalta la nit anterior i no vaig poder venir.
Una entrada triomfal! Sort que em van canviar el dia. 
La meva primera experiència va ser a Infantil, fent psicomotricitat
i plàstica. M'agraden molt els nens petits, però el meu lloc, on em
sento més còmoda és a la Secundària.
He passat els meus últims 12 anys sent professora de la USEE
(Unitat de Suport a l'Educació Especial), i encara ho continuo sent,
amb menys volum d'hores. Tenim la immensa sort, els professors,
les famílies i els alumnes, que aquesta escola sigui inclusiva de ve-
ritat. Hi ha coneixements que només te'ls pot donar el contacte
directe amb persones diferents de tu. 
Aquest curs, soc tutora d'un fantàstic i genuí  grup d'adolescents
de 3r d'ESO, i per fer-ho més divertit, també soc la coordinadora
del nivell.
Coordinadora en construcció, work in progress.
En aquesta feina ens trobem, cada dia, un repte diferent, i que no
s'acabin mai!

Mònica Calonge

Els meus pares es van casar amb 20 anys, i van decidir que gau-
dirien dels primers anys de casats sense fills.
La que seria la meva habitació va ser durant aquells anys un lloc
de relaxació i desconnexió. Una catifa de pèl llarg cobria tot l'es-
pai, i els únics elements que es podien trobar eren un tocadiscs,
una petita col·lecció de vinils i uns quants coixins. Per tant, es
pot dir que vaig ser una nena calculada i buscada, fruit d'un pe-
ríode dolç i un pèl hippie. Penso que aquesta espera, aquest
marge que es van donar en el temps i l'espai, és el motiu pel
qual jo soc, segons diu la gent, una persona molt racional, fan
de les graelles, els llistats de pros i contres, els esquemes...
Vaig arribar al món un 22 de setembre. Era l'any 1985.
De la meva infantesa recordo els vinils dels meus pares sonant
els caps de setmana: Queen, Dire Straits, The Eagles, Santana...
Hi havia dues coses que m'agradava fer per sobre de tot: jugar
amb les barbies i anar a buscar caragols amb l'avi Antonio.
De les barbies ho tenia tot: la mansió, la casa d'estiu, el Ferrari,
la caravana... Les meves nines eren unes privilegiades gràcies als
regals de Nadal. 
Ai, els caragols! El meu avi, nascut a Múrcia de pares valencians
(el meu segon cognom és Ballester, 100% valencià), sempre
tenia històries per explicar, del futbol, de com va aprendre a es-
criure català d'amagat (eren mals temps per a la nostra llengua),
de quan col·laborava amb la Creu Roja atenent persones atro-
pellades pel tren... I tot això m'ho explicava passejant pel bosc,
buscant caragols, caragols que ell cuinaria, però que jo no em
menjaria.
Quan feia Infantil al meu poble, Sant Quirze, recordo que la
meva mare em feia dos tipus de pentinats per anar a escola: o
dues cues ben altes amb la ratlla al mig ben marcada, o una de
sola, lateral. No cal que us expliqui el mal de cap que suposa una
cua lateral, alta, quan tens el cabell llarg fins al cul. No em vaig
queixar ni una vegada, la meva mare era feliç amb el resultat.
Amb el canvi d'escola per fer Primària, va arribar la primera i
única extraescolar que he fet a la meva vida: el patinatge. En-
cara avui, quan em poso uns patins, sento que em trasllado a
un lloc de calma. És com una bafarada d'aire fresc. El dia del
festival, posar-me el mallot, fer els balls preparats davant de
tot el públic, rebre la medalla de cada curs... eren autèntics mo-
ments de glòria. 
Avui en dia, ningú diria que soc una persona tímida, però la re-
alitat és ben diferent. Per a mi, obrir-me a la gent, ser capaç de
parlar amb un desconegut, trucar per telèfon per necessitat...
han estat reptes a superar. El pas a l'institut no va ser fàcil per a
una nena que venia de tenir una única millor amiga, amiga que
no van posar amb mi a la nova tutoria del primer any d'ESO.
Encara recordo que quan els professors llançaven una pregunta,
tot i saber la resposta, feia veure que recollia alguna cosa de

ll
Coneguem: Mònica Calonge
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Des del 2009, l´Organització Mundial de la Salut (OMS), ha de-
clarat el dia 5 de maig com el Dia Mundial de la Higiene de Mans.
És per això que des de la infermeria de l´escola també volem
donar importància a aquest acte tan senzill de rentar-se les mans,
ja que és considerat com una mesura de prevenció de moltes
malalties  com ara el refredat comú, les diarrees, la grip, etc., pel
fet que són les mans el principal transmissor de gèrmens d´un
lloc a un altre.
Segurament, ens rentem les mans moltes vegades al dia i moltes
de les vegades les veiem netes, però de ben segur que hi ha pre-
sència de gèrmens microscòpics que ens acompanyen durant el
dia i que anem transmetent d´un lloc a un altre. És per aquest
motiu o perquè realment les veiem brutes que ens les hem de
rentar i, sobretot, recordar-ho als més petits i als no tan petits.

Quan hem de rentar-nos les mans?
Abans de preparar o de tocar el menjar.
Abans i després dels àpats.
Abans i després d´anar al WC.
Després de tocar animals, mascotes, etc.
Després d´estossegar o esternudar.
Després d´estar fent activitats a l'aire lliure.
Després d´anar a visitar algú que està malalt.
SEMPRE que les veiem brutes.
Ara que sembla que ja tenim més clar quan hem de rentar-nos-
les, hem de pensar a fer-ho, però... 

Parlem de salut a l’escola

Rentat de mans i transmissió de malalties

Com ens les rentem?
No s'hi val a passar-les ràpidament per sota l'aixeta amb una
miqueta de sabó. Hem d´emprar-hi una estona que no ens por-
tarà més de 15 o 20 segons.
Haurem de fer servir aigua tèbia i sabó.
Ens les fregarem amb ganes sense deixar-nos-en cap zona. És
a dir, dits, canells, entre els dits i ungles.
Les esbandirem també amb aigua tèbia i ens les eixugarem bé
amb una tovallola neta si som a casa o amb un paper d´un sol
ús si som fora. 

Avui en dia, també podem trobar altres alternatives per ren-
tar-nos les mans sense aigua (tovalloletes, líquids...) però sem-
pre les hem d'utilitzar com a segona opció en el cas que no
disposem d´aigua.
És important agafar l'hàbit del rentat de mans, bàsicament per
la nostra salut, per estar sans i forts. Segurament el que hem
llegit no ens ve de nou, però creiem des de la infermeria de
l´escola que és un hàbit molt important de cara a prevenir ma-
lalties que s'ha de reforçar ja des d´Infantil. 
Fins la propera.

Font de la informació: Farmacèutics , Col.legi d´Inferme-
ria i Pixaby.

Meritxell Ferrer i Jordi Ribera
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El patge Xiu-Xiu arriba a Terrassa cada 26 de desembre a
la tarda. El seu nom complet és Hassim Jezzabel, i és un dels
ambaixadors del rei Gaspar, que l'anomena Xiu-Xiu perquè
sempre xiuxiueja a cau d'orella. Com cada any, en Xiu-Xiu
arriba per recollir les cartes que els nens i nenes de Te-
rrassa escriuen als Reis d'Orient amb els seus desitjos per a
la nit màgica del 5 de gener. 
Enguany és el segon any consecutiu que l’escola té l’honor de
rebre aquest patge. Han estat moltes famílies, de l’escola i de
fora, que han vingut a lliurar la carta plena de desitjos. En Xiu-
Xiu ha escoltat tots els nens i nenes i els ha donat els millors
consells per a aquest any 2020. El mateix patge en persona
ens ha felicitat i ens ha donat les gràcies per la gran aco-
llida que li ha ofert la nostra escola. I és que som una escola
que fa ciutat, i això ens fa ser una gran ESCOLA!

El llenguatge més universal que existeix és la música i, per això,
és tan important promoure’n l'aprenentatge, i més en edats
primerenques.
Per això enguany, des de l’Escola de Música de l’escola, hem
aproximat una vegada més la música a tots els infants de la
ciutat oferint un espectacle musical per a tota la família,
creat i pensat per als nens i les nenes de 2 i 3 anys.
Mitjançant l’observació de la música en directe ens hem en-
dinsat amb els infants en un viatge màgic cap al país del sucre,
acompanyats per la fada de la nit. Així comença la història d'

amb música de Piotr Ilitx Txaikovsky, una aven-
tura que hem viscut petits i grans amb emoció i màgia al teatre
de l'escola. Una experiència meravellosa!

DIA A DIA

El dia 31 de gener vam realitzar la segona sessió del cicle astro-
nòmic 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, la nebulosa
d’Orió (M42) i les constel·lacions d’hivern.
Aquesta projecte va néixer amb l’objectiu de divulgar l’astro-
nomia i gaudir de la ciència amb amics i família. En aquesta
segona sessió vam utilitzar dos telescopis catadiòptrics del tipus
Maksutov-Cassegrain motoritzats. Els assistents van poder obser-
var la nebulosa d’Orió (l’objecte Messier 42), que és de les més
brillants i visible a ull nu o amb telescopi al cel nocturn. Es troba
a una distància de 1270 anys llum i és la zona de formació estel·lar
massiva més propera a la Terra. Respecte a la Lluna, ens vam cen-
trar en els cràters propers al terminador on es podia apreciar més
clarament els relleus i les ombres.
Alguns participants van realitzar fotografies de bona qualitat de
la Lluna a través del mòbil i dels telescopis. M’agradaria agrair a
totes les persones que fan possible que es realitzin aquestes
sessions la seva dedicació i la il·lusió que mostren en aquest pro-

jecte. Tots vam gaudir de la ciència amb un bon ambient i amb
moltes ganes de repetir a la propera sessió, prevista per al dime-
cres 4 de març de 2020, en què es realitzarà un taller d’iniciació
a l’astronomia dins la ciutat i es parlarà de quins objectes són ob-
servables. Us hi esperem!
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El professor de ciències socials Marc Zanon publica el seu primer llibre

Contes de Xile a la Mediateca

El grup de mestres procedents del
Colegio San Esteban Diácono de
Santiago de Chile, que van venir a vi-
sitar-nos el passat dimarts 15 de gener
per tal de conèixer de primera mà com
treballem a l’aula i el projecte pedagò-
gic SUMMEM, ens van fer un fabulós
obsequi per a la Mediateca de l’es-
cola del qual tots podrem gaudir.
Aprofitem des d'aquí per donar-los
les gràcies.
Des d’avui i fins a final de març hi tro-
bareu exposats tres supercontes  que
estem segurs que us encantaran. Es
tracta d'àlbums il·lustrats plens de fa-
buloses imatges que acompanyen his-
tòries molt interessants i curioses:

de Carmen Muñoz Hurtado,
amb il·lustracions d'Alberto Montt. 

de Manuel

Peris, amb il·lustracions d'Álex Peris. 
de Pablo Neruda,

amb il·lustracions d'Antonia Lara.

Notícies de  la Mediateca

El professor de Secundària Marc Zanon
ha fet entrega a la Mediateca d’un exem-
plar del seu primer llibre, 

Zanon va fer la tesi doc-
toral sobre diverses entitats civils que
van exercir un paper d’oposició al
franquisme a Catalunya, i un dels apar-
tats era el paper que hi va jugar Òmnium
Cultural. Va ser per aquesta tesi, i també
gràcies a la professora de l'escola Ma-
riona Vigués, que va sorgir la proposta
d’escriure el llibre que el Marc va presen-
tar al Centre Cultural en el 50è aniversari
de la delegació local d’Òmnium. 
La història arrenca a la Terrassa de fi-
nals de la dècada de 1960, en què
havia sorgit un activisme pel català a
l’escola.
Enhorabona, Marc, per la feina ben feta! 
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DIA A DIA

«Educar amb sentit comú» és el títol de la conferència que ha
tingut lloc a l'escola i que ha anat a càrrec d'Armando Bastida,
infermer pediàtric amb més d'onze anys d'experiència pel
que fa a la divulgació de qüestions relacionades amb la
salut i també amb l'educació dels infants. Nascut a Logroño,
però resident a Terrassa des dels nou anys, Bastida és molt actiu
a les xarxes socials, on compta amb més de 200.000 seguidors.
També ha publicat els títols

, en què plasma la seva experiència com a
pare de tres fills, i 

, en què explica les seves aventures com a infermer a les
consultes de pediatria. 
El seu poder de convocatòria s'ha confirmat i ha omplert el

teatre de l’escola amb famílies d’arreu. Bastida reconeix que
el títol de la xerrada «òbviament, té trampa», ja que «de sentit
comú en tenim tots i cadascú té el seu», però diu el que busca
amb aquest títol és «intentar recordar com són els nens». Se-
gons ell «el sentit comú dels nostres pares, era el d'una època
molt autoritària, amb figures molt jeràrquiques». 
A través de molts exemples, Bastida ha explicat els dubtes
més comuns als quals s'enfronten les famílies i els dilemes
que plantegen els fills i filles a les primeres etapes de la
vida. Bastida ha donat tècniques a les famílies i ha atès les
seves preguntes i els seus dubtes.  
Moltes gràcies, Armando Bastida. L’Escola Pia de Terrassa
és casa teva!


