
número 266

juny
2022 Publicació de l’Escola Pia de Terrassa



2

SETEMBRE/OCTUBRE

pÉÖìáã=íêÉÄ~ää~åí=ä~=éêÉîÉåÅáµ=ÇÉ=äÛ~ëëÉíà~ãÉåí=ÉëÅçJ
ä~ê=~ãÄ=Éä=éêçÖê~ã~=hfŝ
KIVA és el nom d’un prestigiós programa, avalat per rigoro-
sos estudis científics, i que posa especial èmfasi en la pre-
venció de l’assetjament.

La nostra escola és una de les pioneres en la implantació
de KIVA a Catalunya “amb l’objectiu de prevenir l’assetjament
dins i fora de l’aula”

Les escoles KIVA són escoles amables, escoles “guais”KIVA és un programa global i transversal que crea consciència
a tota la comunitat: alumnes, mestres i famílies

kçíÉë=ÇÛbñÅÉä·ä≠åÅá~=~=äÉë=m^r=OMON
Cinc a lumnes de l’escola han superat les PAU amb una nota superior al 9. Són la Lluna Riera, el Joan Ramon Giménez, la Ivet Morera,
la Clara Martínez i la Clàudia Reig. Des de la revista l’Escola els volem felicitar!

La Lluna Riera ha estudiat el batxillerat
Científic-Tecnològic i ha obtingut una
nota de 13,65 en les PAU.

El Joan Ramon Giménez ha estudiat el
batxillerat Científic-Tecnològic i ha ob-
tingut una nota de 13,65 en les PAU.

La Ivet Morera ha estudiat el batxillerat
Científic i ha obtingut una nota de 13,48
en les PAU.
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Renovar, canviar 
o innovar

Aquest és el primer número de la re-
vista després de la seva renovació, pen-
sada per fer de l’exemplar de juny un
recull del curs a la manera dels resums
gràfics.
La revista L’Escola sempre ha estat un
canal de comunicació a l’abast de tota
la comunitat educativa i volem que ho
continuï sent, però l’ús de les eines di-
gitals obliga a repensar el seu sentit.
La pàgina web, les xarxes socials, les
plataformes i el correu electrònic són
canals que ens estan obligant, des de fa
temps, a canviar els hàbits de comuni-
cació, i la revista també ha renovat el
seu propòsit.
No ha fet falta canviar el format, només
ens ha calgut comprovar que la majoria
de notícies i informacions, gràfiques i
escrites, ja eren obsoletes el dia que els
lectors i les lectores rebien la revista.
Amb tot, volem mantenir-la perquè és
una de les poques comunicacions que
són en paper.
El resultat ha estat mantenir el número
de desembre com fins ara, amb les in-
formacions de principi de curs i del
Nadal i estructurada per etapes, i publi-
car un segon número a final de curs, es-
tructurat per mesos. Aquest darrer no
té la pretensió d’incloure tot allò que
hem viscut a l’escola, però sí que vol
oferir un recull que mostri com ha estat
la seva vida al llarg dels deu mesos del
curs.
Anirem fent els ajustos i les millores
que facin falta com en qualsevol procés
de renovació. Confiem que us faci un
bon servei. Només em resta, com cada
any, desitjar-vos un plaent i reparador
període de vacances.
Bon estiu!

Carles Cereceda

SETEMBRE/OCTUBRE

Editorial

Carles Cereceda Els alumnes de 1r d’ESO de l’optativa
de Ciències han plantat esqueixos a les
palmeres de l’entrada de l’escola. Han
après a fer un esqueix, han sabut qui-
nes són les condicions òptimes per-
què sobrevisqui i han experimentat
sobre la capil·laritat de l’aigua, tan
necessària per a les plantes   
Tots els alumnes s’han emportat una
planta a casa.   
Volem una escola verda.

pçã=bëÅçä~=sÉêÇ~

`çåîÉêëÉë=~ãÄKKK
Mercè Conangla, psicòloga, infermera, es-
criptora i conferenciant, ens va oferir la pri-
mera xerrada del cicle de conferències
Converses amb… 
A la xerrada «Estima’m perquè pugui
créixer» es va parlar sobre la gestió de la
incertesa, de les emocions, de la por, de l’ús
del llenguatge en positiu, entre altres
temes d’interès per a famílies i educadors.
També es va tractar de com gestionar les
emocions. La conferenciant va donar eines
per ajudar els nostres infants a passar de
la “ira, la tristesa i la por “ a la “serenitat,
la confiança i l’alegria”.



4

El 26 de novembre vam celebrar Sant Josep de Calassanç, el patró de l’Escola. Va ser un dia ple d’activitats a totes les etapes.

NOVEMBRE

`ÉäÉÄêÉã=p~åí=̀ ~ä~ëë~å >́

Els nens i nenes d’Infantil i Primària van conèixer la cançó del lema «La igualtat, una realitat» que ha compost el mestre
de l’escola Josep Duran. Gràcies Josep i Laura, ens ha encantat!

La celebració va seguir al pati amb les firetes i jocs tradicio-
nals ideats, preparats i liderats pels nens i nenes de 5è i 6è.

Les famílies també ens van acompanyar a la tarda en la cele-
bració.  Es van fer activitats per a la Marató de TV3.

Els nois i noies de l’ESO van celebrar la tradicional Jornada Esportiva al Club Natació Terrassa.
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NOVEMBRE

rå=åçì=ÅìêëI=ìå=åçì=ibj^

Durant el mes de novembre hem fet el llançament del nou
Lema: «La igualtat, una realitat».

Aquest curs el LEMA pren un protagonisme rellevant, ja que
amb ell celebrem 40 anys de LEMES.

pìãÉã=ã¨ë=ÇÉ=NMKMMM=èìáä∂ãÉíêÉë=~=ä~=má~=C=dç

Un any més hem contribuït a fer possible que molts infants
i joves en risc d’exclusió social tinguin un futur millor.

Un total de 1776 inscrits hem aconseguit sumar més de 10.000
quilòmetres. Algunes famílies de l’escola es van trobar al parc
de Vallparadís per sumar quilòmetres.
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DESEMBRE

Els nens i les nenes de P5 han fet el Pessebre Vivent: pasto-
rets, oficis, nen Jesús, Maria i Josep. No hi ha faltat de res!

Gràcies, famílies, per haver vingut i haver compartit amb nosaltres l’alegria del Nadal!

bä=mÉëëÉÄêÉ=sáîÉåí=ÇÉ=mR
Molta il·lusió i dedicació per part de mestres i famílies!
Els més menuts ho han gaudit molt.
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DESEMBRE

Un any més, els alumnes i les alumnes de 2n de Primària han
interpretat Els Pastorets!

Moltes nenes i nens de la ciutat han vingut a lliurar-li la seva
carta plena de desitjos i també han pogut parlar amb ell!                

rå~=îáëáí~=ãçäí=ÉëéÉÅá~äW=Éä=é~íÖÉ=uáìJuáì>

cÉã=bäë=m~ëíçêÉíë=>

La visita del patge Xiu-Xiu a l’escola ens encanta! Moltes gràcies per visitar-nos cada any!

Som Escola, Fem Ciutat!

L’alegria i la il·lusió del Nadal han fet la jornada d’avui
MÀGICA!
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GENER

El passat 28 de gener a l'Escola Pia de Terrassa vam celebrar el DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau).

abkfm=OMOOW=^ak=ÇÉ=ä~=m~ì

Totes les tutories, des de P3 fins a 2n de Batxillerat, van cons-
truir el seu propi ADN de la Pau i van omplir l'escola de desitjos
i pensaments en favor de la No-violència arreu del món.

Les famílies també van poder col·laborar amb el seu gra de
sorra per la Pau participant en un mural, tant a Primària com
a Infantil, tot adjuntant-hi una empremta digital de compro-
mís i solidaritat.
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Alumnes de l’optativa de Ciències de 1r ESO de l’escola han
dissenyat hotels d’insectes, unes estructures que serveixen

eçíÉäë=éÉê=~=áåëÉÅíÉë=
GENER

de refugi a diverses espècies beneficioses per al medi am-
bient, com les marietes, les abelles i d’altres insectes.

N’han construït dos i els tenen col·locats a diferents patis de
l’escola. La tardor és l’estació de l’any idònia per a recollir el
material necessari i han dissenyat un conjunt d’habitacles amb
l’objectiu d’atreure-hi diferents grups d’insectes. Els hotels d’in-
sectes serveixen de refugi a diverses espècies, com abelles so-

litàries i altres insectes, que cada vegada tenen menys espais
per reproduir-se a les ciutats. «Hem d’aportar el nostre gra-
net de sorra per fer una ciutat més sostenible».  «Hem
après que a la ciutat tenim molts tipus d’insectes que són molt
importants per a preservar el medi ambient».

«Hem vist que el nostre esforç i la nostra dedicació han valgut la pena. Han ocupat els hotels d’insectes espècies
que sense la nostra iniciativa haurien mort. Ens en sentim orgullosos!»
En definitiva, uns valors i uns coneixements que els alumnes de Secundària de l’escola tenen molt clars.
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FEBRER

qçêåÉå=äÉë=~ìÇáÅáçåë=~ãÄ=é∫ÄäáÅ=~=äÛbëÅçä~=ÇÉ=j∫ëáÅ~
L’Escola de Música ha pogut recuperar el format presencial del
cicle d’audicions després de dos anys d’interrupció.
Durant la pandèmia, l’Escola de Música ha anat adaptant el
seu funcionament a les circumstàncies de cada moment, i
el curs passat els dos cicles d’audicions es van realitzar en for-
mat enregistrat en vídeo.

Afortunadament, aquest curs hem pogut tornar al format ori-
ginal. Han estat quinze concerts, repartits al llarg dels mesos
de febrer i març, en els quals han participat gairebé dos-cents
cinquanta alumnes que han pogut rebre en directe els aplau-
diments de familiars, amics i companys.
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FEBRER

Aquest retrobament ha estat especialment emotiu per als
nois i noies participants, que han viscut l’experiència amb
il·lusió i responsabilitat, i també per a les seves famílies, que
han pogut acompanyar els joves músics i donar-los suport.
Tocar i cantar en públic és un dels reptes que tenen tots
els estudiants de música, i és una part fonamental del seu
aprenentatge. Els  ensenya a treballar per un objectiu, a pre-

parar-se, a superar els nervis i, finalment, a sentir-se orgullós
de la feina ben feta.
A les audicions hi han participat tots els alumnes d’instrument,
els grups corals i altres agrupacions com la Big Band i grups de
cambra. Hem pogut sentir alumnes de violí, viola, violoncel,
contrabaix, flauta, oboè, clarinet, saxo, trompeta, gralla,
guitarra, guitarra elèctrica, baix, bateria, piano i cant.

Enhorabona a tots els participants i a l’Escola de Música per aquesta iniciativa!!!
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FEBRER

kÉìêçÉÇìÅ~Åáµ=~ãÄ=ä~=aê~K=`~ë~Ñçåí

i~=Ççå~=Éå=ä~=Åá≠åÅá~

Gràcies a la xerrada titulada «Conèixer el cervell desperta el
nostre potencial», que va impartir la doctora Rosa Casafont,
vam aprendre un conjunt d’eines per treballar els tres àmbits de
la nostra vivència: el pensament, el sentiment i el comporta-
ment. Es tractava de conèixer com aprèn el cervell dels nos-
tres fills i filles per tal de contribuir al desenvolupament
saludable de les seves estructures i capacitats. També es van
resoldre dubtes i es van descobrir noves eines, estratègies i pro-
cediments per afavorir la qualitat de vida de la família en l’àmbit
de casa i de l’escola.
La doctora Casafont és experta en neurociència i educació. És
metgessa de formació i neurocientífica. 
Tots som educadors i educadores dels nostres fills i filles. Per
això és tan important per a famílies i docents conèixer com tre-
balla el nostre cervell i, alhora, aprendre tècniques pràctiques i
senzilles que ajudin els nostres infants i joves a enfocar la vida
amb optimisme i plenitud. Perquè aquest és un dels pilars que
promou un aprenentatge ric i de qualitat.

A l’ESO van commemorar el Dia Internacional de les Dones i
les Nenes en la Ciència, que vol destacar les figures femeni-
nes en els camps STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics), tantes vegades silenciades al llarg de la història.
Donar a conèixer el seu treball ajuda a tenir referents a l’hora
de triar una carrera professional.
La ciència i la igualtat de gènere són essencials per al des-
envolupament sostenible. Fomentar l’accés i la participació
plena de les dones i les nenes en la ciència i l’escola no pot que-
dar al marge d’aquestes iniciatives.
Les  activitats adreçades als alumnes dels primers cursos de
l’ESO van tenir com a principal objectiu donar a conèixer algunes
aportacions de dones al desenvolupament científic i tecnològic.

Les activitats fetes amb els alumnes de 4t van girar entorn de la
presa de decisions a l’hora de triar els estudis, l’anàlisi de dades
estadístiques sobre les dones i el món de la investigació i sobre la
autopercepció que tenen les noies de si mateixes en les matèries
STEM. També van poder seguir en directe, en streaming, el tes-
timoni de Jorgina Busquets Corominas, exalumna de l’Escola
Pia Sabadell i enginyera aeronàutica per la UPC.
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FEBRER

bä=`~êåÉëíçäíÉë=à~=Ü~=~êêáÄ~í>
Enguany hem pogut celebrar el Carnes-
toltes per primera vegada amb molt de
temps compartint espais, disfresses i
alegria! La Setmana Boja i les consignes
han estat un èxit. I el Dia de Carnaval
a l’escola va ser un esclat d’alegria
compartida per petits i grans! Enho-
rabona, famílies i mestres, una gran ce-
lebració!
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MARÇ

i~=í~ìä~=ÇÉ=ääìã=~=fåÑ~åíáä

açå~=ë~åÖI=ë~äî~=îáÇÉë

La taula de llum és un recurs educatiu ori-
ginari de la pedagoga Emilia Reggio, que
considera que el nen és el protagonista del
seu aprenentatge. La taula de llum és una
superfície lluminosa que permet als nens
poder experimentar de forma sensorial.
La superfície s’il·lumina i transforma els
materials donant-los noves propietats. Fo-
menta la imaginació i curiositat i afa-
voreix la concentració en els nens tot
creant un ambient relaxat i tranquil.
Als més petits els encanta aprendre amb
aquest material, descobreixen ombres i
experimenten com canvia la llum quan
interactua amb diversos elements.

iÉë=ÉáåÉë=ç=ä~=îáÇ~I=îÉí=~èì∞=Éä=ÇáäÉã~

El dimecres 9 de març, el teatre de l’es-
cola va acollir la campanya de dona-
ció de sang i de teixits, projecte en el
qual col·laboren els alumnes de 4t
d’ESO de l’escola en el marc de les ac-
tivitats del Servei Comunitari.
Aquests nois i noies van estar, per
torns, donant suport logístic a la
campanya i al personal del CAP i van
ser els responsables de difondre la jor-
nada de donació. Van fer cartells i
anuncis i van redactar les circulars per
a les famílies.

Els alumnes de 1r d’ESO han creat, per encàrrec de l’ONCE
Catalunya, uns materials didàctics per poder ensenyar la
prehistòria a nens i nenes invidents del Cicle Superior de
Primària.

Aquest itinerari s’ha fet amb l’ajut de Mar Pérez, alumna de
l’escola, la qual va oferir juntament amb els seus pares una
xerrada per donar a conèixer la realitat de la seva sordceguesa.
Gràcies, família, per la vostra participació!
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aáÄìáñÉã=~ä=å~íìê~ä=
MARÇ

bäë=~åáã~äë=Éåë=ÇçåÉå=~äÉë

Els alumnes i les alumnes de Batxillerat Artístic treballen
el dibuix al natural amb una model, una manera de perfec-
cionar les tècniques de dibuix aplicades a l’estudi i a la inter-

pretació de la figura humana. Es treballa l’encaix, la compo-
sició, la proporció, la perspectiva i el moviment. El dibuix al
natural desenvolupa la capacitat d’observació i d'anàlisi.

A les aules de tercer de Primària estan desenvolupant l’Itinerari
d’Aprenentatge «Els animals que ens donen ales», que té com
objecte d’estudi la coneixença d’aquest grup d’animals i les

seves característiques i funcions per tal de descobrir el seu
paper fonamental per a la vida al nostre planeta i garan-
tir-ne preservació.  

Una de les activitats ha estat la realització a les aules d’un taller
d’invertebrats: mirar, veure, tocar delicadament, observar,

atrevir-se, gaudir, etc., escarabats, cargols, cucs de seda, mil peus,
insectes pal, les seves mudes, algun aràcnid com la taràntula....

Els alumnes s’han sentit empoderats per haver-se atrevit a
tocar, a conèixer i a compartir. «Ara ja me’ls miro d’una

altra manera», «He perdut la por»,  «Tot i que no m’en-
canten, ara els conec millor», deien alguns.
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MARÇ

gçêå~ÇÉë=ÇÛlêáÉåí~Åáµ=~=pÉÅìåÇ¶êá~=á=_~íñáääÉê~í
El projecte Xcelence és un programa
d’enfortiment i millora dels sistemes
d’orientació als centres educatius que
s’articula sobre el model de referència en
l’orientació Xcelence, desenvolupat por

la Fundació Bertelsmann i inspirat en
pràctiques de referència internacionals.
Aquest curs s’ha elaborat un mapa de les
activitats d’orientació que ja es fan a
l’escola i s’han proposat diverses activi-

tats adequades a cada etapa.
En un futur proper i gràcies a aquest
programa tindrem l’oportunitat de fer
xerrades amb professionals i visites a
empreses de l’entorn proper.

Els alumnes de 4t d’ESO han anat a l’edifici del Camí Fondo a
fer unes xerrades-taller amb el professorat de Batxillerat.

Sota el títol «Estudis després del Batxillerat», deu antics
alumnes de l’escola que han estudiat diferents graus uni-
versitaris han donat testimoni de la seva experiència a la
Universitat.

«He vist coses que vosaltres no creuríeu. El futur del treball i
les professions». Xerrada per als alumnes de 4t d’ESO impar-
tida per Jordi Ficapal, professor i director de la Càtedra de Tu-
risme i responsable d’Innovació de l’IQS (Universitat Ramon Llull).

L’Arbre de les Professions és una activitat que es duu a
terme a 2n de Primària, a d’ESO i a 2n de Batxillerat. Es

«Jo vaig amb mi». Xerrada a 4t d’ESO  sobre la tria del Bat-
xillerat, amb Josep Lluís Cerrudo, director de Batxillerat.

tracta d’elaborar la genealogia de les professions de la
família.
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MARÇ

m~êíáÅáé~Åáµ=Éå=ä~=ON~=ÉÇáÅáµ=`çåÅìêë=ÇÉ=mìåíë=ÇÉ=iäáÄêÉ

bä=mÉíáí=mê∞åÅÉé=ÉëíêÉå~=Å~é~=éÉê=p~åí=gçêÇá>
Amb tots els magnífics punts de llibre que han fet els alumnes de
Primària i els d’optativa de dibuix d’ESO i que, malauradament,
no hem pogut seleccionar per al concurs, hem confeccionat una
magnifica i acolorida capa per al Petit Príncep. Hem comptat,
un any més, amb l’ajut de Mireia Miras, professora de disseny

de Secundària, i de dues alumnes:  Bet Badia i Anna Margarit,
que ens han fet la rosa. Aprofitem per  donar-los les gràcies des
d’aquí. Esteu tots convidats a venir a veure la capa del Petit Príncep
i a trobar el vostre punt. Enhorabona a tots i a totes per aquests
punts tan esplèndids que heu fet!

Any rere any, el nostre alumnat de Primària i de Secundària par-
ticipa en aquest concurs que organitza el Servei d’Educació fent
aquestes petites obres d'art que són els punts de llibre. 

Aquests són els punts de llibre finalistes de l’escola d’aquesta
21a edició. Estaran exposats a la Biblioteca Central durant el mes
d’abril. Enhorabona a tots i a totes!
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ABRIL

rå=p~åí=gçêÇá=ãçäí=ÉëéÉê~í>
Després de dos anys, vam poder cele-
brar a l’escola un Sant Jordi amb plena

normalitat. Vam recuperar totes les
activitats tradicionals i vam poder

gaudir plegats d’un Sant Jordi amb
molt de sol i alegria!

A Infantil van fer manualitats per tal de decorar les aules.
També van fer unes roses molt boniques i originals amb
tot tipus de materials: oueres de cartró, aquarel·les, papers
de diari i altres coses. Van poder gaudir, de la mà dels mes-

tres i les mestres, d’una interpretació de la llegenda de
Sant Jordi molt original, amb cavalleresses que salvaven el
príncep del drac i regalaven roses.

A Primària van decorar els passadissos d’una manera molt
vistosa. Semblava que visquéssim dins de la pròpia lle-
genda! L’activitat de «Tots per la lectura» va ser molt ben
rebuda. Tots i totes van compartir els seus llibres preferits.

També van fer una trobada literària de “grans i petits”. La
interpretació de la llegenda de Sant Jordi per part dels mes-
tres de Cicle Inicial va ser espectacular, amb un drac de
color de rosa que feia molta por!
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ABRIL

A Secundària la celebració dels Jocs Florals va ser tot un
èxit. Van ser molts els alumnes que hi van participar amb
aportacions molt treballades i originals. L’acte va ser molt

emotiu i va comptar amb l’actuació de l’orquestra de l’Es-
cola de Música. La bicicletada popular per Terrassa va ser
una altra de les moltes activitats de Secundària.

A Batxillerat es va dur a terme una xocolatada solidària
amb molt èxit de participació! Un any més, es van dur a
terme els Jocs Florals i es van repartir molts premis. Final-

ment, es va poder realitzar la tradicional fotografia dels
alumnes de 2n de Batxillerat a les palmeres de l’edifici del
carrer Col·legi.  

A la tarda, les famílies van poder celebrar el Sant Jordi a l’es-
cola, amb les parades de llibres i de roses.

Les Roses Solidàries i el Reciclacultura van tenir molt bona
acollida. Moltes gràcies, famílies, per venir i participar!
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ABRIL

`çåÅìêë=ÇÉ=p~åí=gçêÇá=ÇÉ=mêçÇáë

qçíë=éÉê=ä~=iÉÅíìê~

bñéçëáÅáµ=ÇÉ=åçîÉí~íë=~=ä~=jÉÇá~íÉÅ~

Iniciem la diada de Sant Jordi com sem-
pre amb el Tots per la lectura, 20 mi-

nuts dedicats a la lectura mentre el si-
lenci regna a tota l’escola i lectors i lec-

tores de tota la comunitat educativa
compartim plegats el gust per la lectura. 

Des de la Mediateca estem molt con-
tents de poder recuperar enguany la ja
tradicional exposició de novetats per al
nostres lectors i lectores de l’escola.
Una exposició que iniciem coincidint
amb la diada de Sant Jordi i que roman-
drà visitable fins a finals de maig perquè
tots i totes puguem mirar, remenar,
consultar, triar, recomanar, gaudir o
fer un préstec amb les últimes adquisi-
cions que han arribat a la Mediateca. 

El Coro Vell de Terrassa va acollir el di-
vendres dia 22 d'abril la 1a edició del
Concurs de Sant Jordi de Prodis. Des
de la Primària es va rebre la proposta
amb il·lusió, i per nivells es van presen-
tar diferents tipus d'obres d'art.
En aquest cas, l'Helena Burriel, de
quart de Primària, va quedar finalista
en la categoria Infantil de dibuix amb
la pintura titulada Moviment, inspi-
rada en els quaderns de Roc Alabern.
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qêçÄ~ÇÉë=éêÉëÉåÅá~äë=ÇÛbñéäçê~Ççêë=ÇÉ=ääáÄêÉë=
Reprenem les trobades anuals d’Explo-
radors de llibres al teatre de l’escola de
l'emocionant joc dels Exploradors, creat
pel Grup d’Animació a la Lectura del

Secretariat de l’Escola Pia de Catalunya.
Els exploradors i exploradores es prenen
molt seriosament el fet de donar una
puntuació justa als llibres llegits perquè

d’ells i elles depèn que en mantinguem
o no la lectura el curs vinent. La trobada
ha estat, com sempre, molt profitosa. 

Els alumnes de tercer han decidit fer guanyador el llibre titulat
Las aventuras de la família Melops, de Tomi Ungerer.

A cinquè, el llibre guanyador ha estat Les hamburgueses de rata, de David Walliams.

Els alumnes de sisè han donat la màxima puntuació a Cuando brillan las estrellas, de Victoria Jamieson

A quart, el més votat ha estat Lindbergh, de Torben Kuhlmann
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lå~=sáÇ~äI=~=ä~=ëÉãáÑáå~ä=ÇÉä=`Éêí~ãÉå=ÇÉ=iÉÅíìê~=Éå
sÉì=^äí~
La nostra escola participa com cada any en el Certamen de Lec-
tura en Veu Alta, un projecte del Grup Enciclopèdia que te ́ la
missió de promoure la literatura i la llengua per mitjà de la lec-
tura compartida en veu alta en centres educatius d’arreu de
Catalunya.
Enguany, i després d’unes fases de selecció prèvies, Ona
Vidal, de 5è A (classe dels UPSALA), s’ha classificat per a la
final del Vallès Occidental, en la categoria dels Grumets Verds.
El pas a la fase següent ja és un bon reconeixement a l’esforç i
a la feina ben feta. Enhorabona a tothom que hi ha participat
i, en especial,  a l’Ona!

mäìà~=ÇÉ=éêÉãáë=Éå=Éä=ON≠=`çåÅìêë=ÇÉ=mìåíë=ÇÉ=iäáÄêÉ
ÇÉ=qÉêê~ëë~=
Aquest concurs va néixer com una iniciativa d’un grup de mestres
i bibliotecàries de les escoles de la ciutat i està dirigit a l’alumnat
d’Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial de Terrassa i
rodalies. A l’edició d’enguany hi han participat 24 centres, un total
de 7.000 alumnes i han estat 286 els punts de llibre finalistes. El
Servei d’Educació de l’Ajuntament edita els dos primers pre-
mis, un dels quals és el de la nostra alumna Anna Gonzalez,
de 1r ESO. Ja tenim ganes de poder-lo gaudir a la Mediateca!
Els premiats en aquesta edició van ser:
Categoria A: Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà de Pri-
mària: 1r premi: Anas Hajji, de 1r de l’escola Pau Vila i Dinarès.
2n premi: Souhaila Nhiji, de P4 de l’escola Roc Alabern. 3r premi:
Lluc Vallet Liron, de 3r de l’Escola Pia.
Categoria B: Cicle Superior de Primària i Educació Secundària: 
1r premi: Anna González Casas, de 1r d’ESO de l’Escola Pia.
2n premi: Alba Vega Romero, de 3r d’ESO de l’Escola Pia.
3r premi: Paula Moral Berenguer, 1r d’ESO de l’Escola Pia.
Tots els premiats són obsequiats amb dues bosses de llibres, una
per a ells i una altra per a la Mediateca de l’escola. 

lå~=á=^êá~Çå~=mìÉêí~ë=ÇáëëÉåóÉå=ä~=Å~êéÉí~=OMOOJOMOP
Les alumnes Ona i Ariadna Puertas han
guanyat el concurs del disseny de car-
peta que organitza l’Escola Pia Cata-
lunya. Aquest disseny, que ha sortit de la
nostra escola, serà el que lluirà la car-
peta que duran tots els alumnes de la
institució de l’Escola Pia al llarg del
curs vinent. L’han votat a 500 aules,
unes 12.500 persones dels cursos de P3
fins a PFI, Batxillerat i Grau Mitjà i Supe-
rior de totes les escoles.
Ja fa més de dos anys que es va iniciar
aquest concurs de carpetes per tal de
fer partícips en aquesta decisió els in-
fants i joves.

L’Ona és alumna de 2n d’ESO A i l’A-
riadna, la seva germana, és exalumna
de l’escola. Actualment està cursant

Comunicació Interactiva a la Universi-
tat. Enhorabona!

Enhorabona a tots quatre!
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Fa dos anys, els alumnes i les alumnes que ara fan 2n de Bat-
xillerat van finalitzar l’etapa de Secundària, però la situació
de la pandèmia ens va impedir de fer-los l’acte de comiat
presencial.
Aquest esdeveniment és important, tant en l’aspecte acadè-
mic com en el convivencial, perquè alumnes i professors han
compartit molts moments al llarg de l’etapa i és per això que
ara que la situació de pandèmia ho ha permès, ho hem cele-
brat al teatre de l’escola!
Va ser un acte molt emotiu en què es van compartir records
i vivències i en què també es va fer entrega de diplomes.

Un acte molt emotiu que va comptar amb la presència de famí-
lies, alumnes i de tot el claustre. Sentiments a flor de pell, llà-
grimes d’emoció i algunes de tristesa pels que ja no hi són.
Una vegada més, es va demostrar que som una gran família!

Enhorabona, famílies, docents i, sobretot, alumnes. Us desit-
gem el millor!
La vostra escola és i serà sempre casa vostra! A reveure!



24

JUNY

El Grup d'Animació a la Lectura de
l'Escola Pia de Catalunya, després d’ho-
res i més hores de lectura dels 1750 co-
mentaris rebuts, ha donat a conèixer per
fi els comentaris més originals, diver-
tits, bonics i enginyosos d'entre els re-
buts de totes les Escoles Pies de
Catalunya.
El jurat ha decidit atorgar els premis als
comentaris dels alumnes de Primària
Víctor Benito, de 4t B, Júlia Lamote. de
5è A i Emma Ribas, de 6è D.
Des de la mediateca volem felicitar to-
thom: els guanyadors i guanyadores i
tots els participants.
Us esperem l'any vinent amb més llibres
i més històries.

Podeu veure els comentaris a: http://elgoigdellegir.escolapia.cat/2022/05/i-
els-exploradors-guanyadors-son.html

Per fi aquest curs hem pogut tornar a
representar de forma presencial i amb
tots els ets i uts la "nostra" versió del
musical , adaptació de
l'espectacle tan exitós ideat per Manu
Guix i Àngel Llàcer, que un any més
ens ha emocionat, impressionat i
sorprès. Alumnes i mestres de 6è hem
estat treballant de valent des del mes
de gener per tenir a punt una represen-
tació en la qual s'alternaven cançons,
diàlegs d'actors i balls, un projecte
compartit entre els departaments de
Música, Visual i Plàstica i Educació Fí-
sica. Un veritable treball cooperatiu
en què la col·laboració i l'actitud de
cadascú han estat fonamentals.

Aquesta vegada la idea va sorgir de les
delegades i delegats de 4t d'ESO. El
TEMA que volien emfatitzar era el de la
SALUT. A partir d'aquesta proposta, van
triar dos LEMES centrats en els beneficis
que, per a gaudir d'una bona salut mental,
tenen els bons hàbits de l'alimentació, l'es-
port, les relacions d'amistat..., i molt espe-
cialment el fet d'estimar-se un mateix. 
El dia 8 de juny els representants de cada
una de les classes van assistir a l'assem-
blea de delegats i delegades de l'escola i
van notificar el seu vot. El lema que
havia resultat guanyador per majoria
era AUTOESTIMA'T.
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El divendres 17 de juny va tenir lloc la
festa de fi de curs, aquesta vegada ce-
lebrada amb molt il·lusió perquè es van
poder reprendre les trobades familiars
presencials i vam poder recordar ple-
gats "40 anys de LEMES". El grup Toc
de Retruc, amb l'espectacle Brum,
van ser els encarregats d'amenitzar
la festa. Gràcies a tothom, una vegada
més, per haver compartit aquests mo-
ments que tenen tant valor i que ens
identifiquen com a escola.

Un altre signe de normalitat d'aquest
final de curs ha estat poder celebrar
l'acte de comiat dels alumnes i les
alumnes de 6è. Una festa molt emo-
tiva organitzada entre l'escola i les
famílies, en què el bon rotllo, les sor-
preses,i alguna llagrimeta no hi van
poder faltar. Després dels diversos par-
laments i obsequis, les famílies van sor-
prendre els seus fills i filles amb una
fantàstica flashmob. Un pica-pica, jocs
per als alumnes protagonistes de la
festa i un ambient molt distès i agrada-
ble van posar punt i final a un dia ple
d'emocions.
Nois i noies de 6è, que tingueu
molta sort a la ESO!

El dimecres 22 de juny, els alumnes de
4t d'ESO, vestits de gala, vam fer un
repàs dels moments més emotius de l’e-
tapa amb un recull de fotografies, al-
guns parlaments per part de l’equip de
professors i també per part d’algun
alumne que va voler recordar el seu pas
per l'escola. Els delegats van posar el
punt i final a l’acte lliurant diversos di-
plomes als seus companys i companyes.
Els nois i noies saben que el carrer
Col·legi sempre serà casa seva! Els des-
itgem moltíssims èxits! A reveure!
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Carme Puigmartí, Mestra de Primària

Hem recuperat el claustre de final de curs presencial. Moltes
emocions i l'alegria a flor de pell; però també una tristesa
profunda per la mort inesperada del company i amic

Rosa Campos, Professora de l’ESO Mercè Colomé, Mestra d’Infantil Elisabeth Seguí, Professora de l’ESO

Mireia Riba, Directora Pedagògica de Secundària

Cristina Roca, Directora Pedagògica d’Infantil i Primària 

Alberto Pérez, Professor de l’ESO/Director Escola de música 

Francesc Balagueró, que va ser recordat amb uns minuts de
silenci. 
Després de dinar va ser el moment dels parlaments i homenatges. 

Des del setembre passat s'han jubilat

També s'ha fet l'homenatge a les persones amb 25 anys d'antiguitat

La mestra de Primària Carmen Cuéllar també ha fet els 25
anys a l’escola, i no va poder venir perquè ha estat àvia, des
de la revista li donem una doble enhorabona!
La sorpresa de la jornada va ser l’homenatge als 25 anys
d’entrega a l’institució del nostre Director, Carles Cere-
ceda. A qui també se li va fer entrega del ram de flors.

Un Claustre molt esperat! 
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Ara és el torn d’en Joan, el fuster de l’escola. Cal dir, però,
que encara que sigui fuster sap fer de tot i que sempre està
disposat a donar un cop de mà a tothom i a buscar solu-
cions per al que calgui.
El bon humor, la simpatia, l’amabilitat i la discreció són al-
gunes de les seves qualitats. El Joan és un molt bon com-
pany a qui encanta la seva feina. És meticulós, polit,
perfeccionista, artista, un gran professional. 
Un plaer tenir-lo de company i d’amic!

Ja fa temps que la Marta em proposa d’escriure per a la revista i
mai no trobava el moment, però ara em ve molt de gust poder
compartir amb vosaltres algunes de les meves vivències.
Vaig néixer a Sabadell fa 54 anys, i soc el segon de quatre germans.
He viscut a Santa Perpètua fins als 30. Allà he viscut molts bons
moments i m’hi sento molt identificat. Als tres anys em van apun-
tar a la llar d’infants fins que als cinc vaig començar a anar a les
monges del sagrat Cor amb la Dulce, la meva germana gran.
Vaig ser un infant molt feliç i, pel que diuen, molt tranquil. De bebè
era “un sant”, segons explica la meva mare. Podia passar-me llar-
gues estones jugant amb un tros de paper, així doncs, aquí devia
començar la meva vocació pels treballs manuals!
De petit recordo les estones de jocs al carrer amb els meus amics.
No teníem consoles ni mòbils, gaudíem jugant al carrer a pilota, a
bales o llançant la baldufa. Era molt entretingut i divertit.
Quan arribaven els Reis, les joguines les cuidava com si fossin el
bé més preuat, el camió Pegaso o el Mercedes de col·lecció. Això
sí, havia de vigilar amb el meu germà, que li agradava fer de me-
cànic i l’endemà, en un descuit, ja els havia desmuntat.
El meu pare era fuster, igual que el meu avi, el meu besavi i tots
els meus oncles, per tant, podeu suposar d´on em ve la professió:
la porto als gens. De petit ja acompanyava el meu pare a la fusteria
i allà, de mica en mica, en vaig enamorar de la feina a la qual porto
dedicant-me més de trenta-vuit anys. Una gran part dels meus
coneixement la vaig aprendre amb un dels mestres de l´escola
dels Salesians de Sarrià i, com amb tot, vas agafant experiència
amb el temps.
Els meus dos grans referents han estat els meus pares. D’ells des-
taco el seu caràcter familiar i com, amb molt d’esforç, però sempre
contents i amb coratge, anaven superant els diferents entrebancs.
També recordo que eren molts amants de celebrar totes les tra-
dicions: estrenar roba per anar a beneir la palma, la Primera Co-
munió... i admiro com ens han transmès aquests valors.
D’adolescent, era un apassionat dels vinils i de la musica, sobretot
dels Queen. Recordo bones estones a Estudio 54 amb el meu amic
Javier. I també de l’esport, jugava a futbol amb els meus amics a
l’equip del poble.
Quan arribava l’estiu, les vacances d’agost les passàvem a Almagro
(Ciudad Real). Van ser per a mi els moments més feliços de la
meva infantesa. El meu avi Pepe, home d’aspecte seriós, ens venia
a buscar a l’estació i ens pujava al carro del taller empenyent-lo
carrer avall. Per a mi era una experiència “brutal”.
D’Almagro n’hem gaudit els teatres i les tradicions. Els seus racons
plens d’història et transportaven a una altra època i et permetien
desconnectar de la rutina de la ciutat.
A part del poble, ja de jovenet, cada estiu passàvem una tempo-
radeta a Benicarló, gaudint del sol, de les seves meravelloses plat-

ges i d’alguna paella al passeig marítim, davant del mar.
Pel que fa a mi, les paraules que millor em defineixen són la per-
severança i l’empatia, i crec que soc un bon amic dels meus amics.
El que més valoro és la sinceritat i el respecte, els considero valors
fonamentals.
Entre les meves aficions m’agrada molt viatjar i fer excursions per
la muntanya i si hagués de triar un destí escolliria Bali perquè tinc
a la memòria els seus paisatges naturals i la simpatia i amabilitat
de la gent. Ara bé, el que veritablement m’omple és la meva fa-
mília i els amics. Gaudeixo estant en companyia de persones que
em fan sentir bé.
Quant al meu lloc preferit, és, sens , Calafell, un poble petit de la
costa Daurada. Sempre em transmet molt bones vibracions i en-
ergia positiva. Té molt d’encant i puc gaudir-hi passejant llargues
estones per la vora del mar.
Des de l’any 1998 visc a Terrassa. Quan em vaig casar amb la Ma-
ribel, va començar un altra etapa, l’inici de la nostra vida junts, i
al cap de tres anys arribaria el dia més feliç: el naixement de la
nostra primera filla, la Núria. Després, amb la Mariona, de nou
vèiem complir-se el nostre somni.
Més tard, em vaig incorporar a l’Escola Pia, la qual cosa haig d’a-
grair enormement per la confiança que heu dipositat en mi des
del primer moment, ja que m’ha permès continuar la meva carrera
professional com a fuster guanyant molt bons companys.
De manera que em sento afortunat de la meva feina, de la qual
destaco la part creativa i artística, perquè no hi ha res millor que
fer el que vols i t’agrada. Per això animo els joves a dedicar-se a
aquesta professió, que és plena d’idees innovadores.
I ara ja sabeu una mica més de la meva vida, i us he de dir que
estic molt content de formar part de l’escola i poder compartir
amb vosaltres el seu dia a dia.

Joan Díaz

Joan DíazConeguem:
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Fa bon temps i cada cop ens ve més de gust passar hores a l’aire
lliure, a la natura, a la platja o a la muntanya. Però poden sorgir
“petits imprevistos” que ens impedeixin gaudir plenament del
dia. Parlem de les picades i les mossegades. Com que és l’últim
article d’aquest curs i tenim a tocar l’estiu i les vacances, val la
pena que fem un petit resum d’algunes de les picades i mos-
segades més  comuns i d’allò que podem fer-hi en cada cas:

Picades d’insectes:
-Mosquits, mosques i tàvecs: Habitualment piquen a les zones
que no estan tapades per la roba que portem. Si ens piquen, apli-
carem cremes específiques per a aquests tipus de picades o una
pomada d’hidrocortisona.  Per prevenir-ho, ens podem posar
repel·lents si sabem que allà on anirem hi pot haver aquest tipus
d’insectes.
-Abelles, vespes i formigues: Si ens piquen, intentarem treure
el fibló amb unes pinces, netejar bé la zona i desinfectar-la. Hi
podem aplicar fred o prendre algun analgèsic/antihistamínic en
el cas de dolor/picor. Anirem amb especial cura i precaució en el
cas que la persona sigui al·lèrgica, ja que es pot produir una ana-
filaxi.
Animals terrestres:
-Aranyes: La picada pot ser dolorosa, amb picor. Desinfectarem
la zona i hi aplicarem pomada.
-Paparres: Es fixen a la nostra pell per xuclar la sang. S’ha d’anar
en compte en el cas de picada, ja que poden transmetre malalties.
Abunden en els boscos on hi ha abundant vegetació.
Si ens piquen, per treure-les humitejarem la zona amb alcohol. Si
no es desenganxa, s’ha d’extreure estirant amunt amb unes pinces
i, si és possible,  fer control mèdic.

Picades i mossegades

Animals aquàtics:
-Meduses: Segurament tots n’hem vist a les platges. Si les to-
quem o ens toquen, ens poden produir una forta irritació, dolor i
una picor intensa. Rentarem de seguida la ferida amb aigua salada
i retirarem amb una tovallola o gasa humida algun tentacle que
hagi pogut quedar. Posteriorment, hi aplicarem antisèptics. S’ha
d’anar en compte, ja que una vegada mortes i fora de l’aigua en-
cara poden alliberar verí durant 24h.
-Eriçons: No piquen, punxen, i aquestes punxes s’han de treure
amb unes pinces. Seguidament, rentarem la zona afectada i hi
aplicarem antisèptic.
-Escorpins de mar: Viuen enterrats a la sorra i al trepitjar-los cla-
ven les pues que tenen. En el cas que ens punxin, haurem de
treure les pues amb unes pinces i rentar la zona amb aigua salada
i seguidament prendrem analgèsic si tenim molèsties.
Mossegades:
En general, hem d’anar amb molt de compte davant de qualsevol
mossegada, perquè hem de saber que a la boca hi trobem molts
gèrmens, per la qual cosa haurem de fer una consulta mèdica. Se-
gons el grau de la mossegada, s’haurà de tractar tota la zona per
tal d´evitar infeccions.
Gos: En el cas que ens mossegués un gos, haurem de saber si
aquest està correctament vacunat. Si la ferida és superficial, la
rentarem amb aigua i sabó i seguidament la desinfectarem, i tal
com hem indicat abans farem control mèdic per si calgués fer al-
guna cosa més. Si veiem que és una ferida important, anirem im-
mediatament a urgències perquè ens en facin una valoració.
En general, caldrà tenir en compte el següent:
-Controlarem picades i mossegades més estrictament en el cas
que passi en nens.
-Haurem de fer control mèdic ràpidament en el cas de picades a
la boca o la laringe.
-La neteja i desinfecció de la zona és important per evitar poste-
riors infeccions.
-Caldrà saber si la persona és al·lèrgica a la picada o mossegada,
per decidir si ha de prendre algun tipus de medicació o anar a ur-
gències.
Esperem que aquest resumit recordatori ens ajudi a passar
aquests dies de lleure gaudint de l’aire lliure i la natura.
Bon final de curs i millors vacances d´estiu a tothom!
Informació extreta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Meritxell Ferrer i Jordi Ribera
Infermers
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