
MONTCAU
L’anuari de l'escola Montcau - La Mola i Els Pinetons

#SOMMONTCAU

Curs 2021 - 2022
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S um a r i

Setembre                    10

Novembre                      35

Gener              52

Desembre                      44

Octubre              20

Març                       67

Febrer              59

Abril                       75

Maig                       82

Juny                       88

Va l o rs MLM

Robotics               6

Pàgina web       4

Valors MLM               3

Projecte natura               5

Millores en les instal·lacions                 8

A l'Escola Montcau la Mola i la Llar d'Infants Els 
Pinetons volem contribuir i ajudar a que cada alumne 
pugui arribar al seu màxim desenvolupament 
d'autoconeixement, d'autocontrol, d'empatia 
i d'assertivitat, acompanyar-lo en tota l'etapa 
d'escolarització, respectant els seus ritmes i 
aprenentatges.

Des de l'equip de mestres i professorat, monitoratge, 
equip psicopedagògic i equip directiu, vetllem i 
atenem de manera individualitzada a tot l'alumnat.

La rotllana és un espai on cada matí, des de ben 
petits, comencem a mirar-nos als ulls i fem un 
reconeixement entre els companys per donar-nos la 
benvinguda i el bon dia. A mesura que ens anem 
fent grans, aquest és un moment per compartir les 
inquietuds personals com també parlar i gestionar 
situacions que sorgeixen al dia a dia.

Les famílies també sou cabdals per a poder fer 
aquest seguiment del vostre fill o filla. Aquest curs 
les famílies heu pogut tornar a entrar a l'escola i fer 
activitats amb els vostres fills i filles, fent que el vincle 
família - escola sigui de nou més viu i vivencial.

L'equip de professionals que conforma la Llar d'Infants Els Pinetons i l'Escola Montcau la Mola vetllem 
per estar en constant formació per tal d'enriquir el nostre projecte educatiu.
Cal destacar que les instal·lacions afavoreixen també a desenvolupar i potenciar els aprenentatges 
de forma transversal, tant dins com fora de l'aula.

Agrair un any més la confiança dipositada amb l'escola per continuar ajudant i acompanyant el 
creixement integral dels vostres fills i filles.

Tot això és SER MONTCAU. #SOMMONTCAU
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Pàg i n a we b
Aquest curs Montcau La Mola i Els Pinetons ha estrenat nova pàgina web. 

Un espai renovat amb una nova imatge amb tota la informació!  On trobareu tots els detalls de l’escola.

Des de la franja superior podeu accedir de manera ràpida a la intranet de l’escola (Clickedu), contactar 
amb nosaltres a través del nostre telèfon, les xarxes socials i molt més.

Els diferents apartats classifiquen les categories on trobar tota la informació, a Som Montcau podreu 
consultar els 4 grans pilars del projecte educatiu de l’escola. A Escola, hi ha la informació sobre la 
nostra història, l’equip de l’escola, les instal·lacions,... A Etapes podreu consultar al detall el projecte 
educatiu transversal de l’escola a les diferents etapes. + MLM ofereix la informació de serveis que 
des de l’escola posem a la disposició de les famílies. A Club hi ha tota la informació de les activitats 
extraescolars i també les activitats del temps de lleure o de vacances.
Actualitat és un apartat en constant actualització, ja que cada setmana informem de les activitats i 
projectes que duem a terme.

Els Pinetons, és un apartat amb tota la informació de la Llar d'Infants.

Esperem que us agradi i la trobeu fàcil i pràctica.

Pro j e c te N at u ra
Durant aquest curs hem iniciat a parvulari el projecte 
Natura, un projecte que posa a disposició dels nens 
i nenes una gran varietat d'estímuls per aprendre 
directament del món que els envolta, interactuant 
amb aquest i experimentant-lo amb tots els sentits.

El projecte Natura té com a objectiu sensibilitzar als 
infants a tenir respecte per la natura i gaudir dels 
seus avantatges.

Iniciem l'activitat fent una rotllana als troncs del 
pati de parvulari on gaudim de la relaxació i del 
silenci abans de començar la proposta. Ens relaxem 
sentint els sons del nostre voltant (sons d'ocells, del 
vent,...) o escoltant música.

Utilitzem sempre l'espai exterior com a espai 
d'aprenentatge posant a l'abast dels nens i nenes 
una gran varietat de propostes, com ara: "Land 
Art", ioga, consciència mediambiental, conèixer els 
animals i les plantes del nostre entorn…

Gràcies a aquest nou projecte hem comprovat com 
els nens i nenes mostren més respecte, sensibilitat 
i coneixement envers la natura que trobem als 
nostres patis. 

https://montcaulamola.com/
https://youtu.be/1A72wuLlVSQ
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Aquest curs també hem engegat el projecte de robòtica a secundària en el que els alumnes treballen 
el raonament, la lògica i la resolució de problemes.

A 1r i 2n d’ESO es fa especial incís en el el pensament computacional, les estructures bàsiques dels 
llenguatges de programació i la cultura digital bàsica. Per fer-ho utilitzem tres recursos diferents i 
complementaris: 

- Lego Spike - on els alumnes aprenen a configurar sensors i motors tot programant els prototips que 
prèviament han construït.

- Maletí Electrolab – on mitjançant la programació per blocs poden conèixer les bases d’arduino per 
controlar llums led i led RGB, pantalles de matrius de punts i LCD, utilitzar bronzidors, sensors de 
lluminositat i altres components electrònics i fer-los interactuar entre ells.

- Disseny i impressió 3D – on els alumnes aprenen pensar, dissenyar i  modelar objectes senzills per, 
posteriorment, dur-los a la realitat amb la impressió 3D.

A 3r i 4t d’ESO els alumnes deixen enrere la programació amb blocs i comencen a programar amb codi 
utilitzant la plataforma Coded Arena, un entorn de programació 100% ludificat que els permet anar 
adquirint les habilitats com a programadors a mesura que avancen i s’endinsen en l’aventura del joc.

R ob o t i c s
This school year, we started the 
Robotics project in Primary. We 
named it "E-STEAM" because it 
includes skills from different areas: 
Science, Technology, Engineering, 
Arts and Maths, and all in English!

The main goal is to stimulate the 
computational thinking that allows 
us to take a complex problem, 
understand it and develop possible 
solutions. In the Robotics sessions, 
children enjoy the mechanical, 
electronic and coding challenges.

If "coding" is the language of the 
robots, the "programming blocks" 
are the alphabet we use to talk 
to them. With them, our students 
make the robots move, pull things 
up or down, drag other robots, etc.

1st and 2nd graders have worked with Kubo, a little robot that helps children improve their spatial 
skills, functions, subroutines, recursive tasks, etc. all of it in a motivating context.

3rd to 6th graders have learnt how to use Lego WeDo 2.0. They have had to build different robots 
(caterpillars, cars, drawbridges, basketball scoreboards, etc.) during the school year using pulleys, 
gears, engines, motion sensors, tilt sensors, etc.

They have a great time playing and learning!

https://youtu.be/Ktk1h_JlzRo
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A la llar d’infants Els Pinetons hem apostat per 
millorar l’espai exterior de l’escola per tal d’oferir 
noves propostes adequades als nens i nenes. 
Comptarem amb noves estructures de fusta on 
poder jugar, grimpar o fer equilibris. 

Per als més petits de l’escola bressol, els lactants, 
hem ampliat l’aula cap a l’exterior, creant un espai 
tranquil i exclusiu per ells.

Hem renovat l’equip informàtic i multimèdia 
de les aules de #MLMBatxillerat. En 
aquestes, hi hem incorporat unes pantalles 
de televisió que ens ofereixen una millor 
definició i imatge a l’hora de fer classe, 
presentacions orals, etc. Un salt qualitatiu 
amb el qual els alumnes ja estan aprenent 
i gaudint.

Els alumnes de batxillerat fan classe en diferents 
aules ambientades i preparades segons 
l’assignatura que hi facin:
- Els laboratoris, on fan física i química.
- L’aula Don Quijote, on fan castellà.
- L’aula Acadèmia de Plató, on fan filosofia.

Mi l l o re s e n l e s 

i n s t a l · l a c i o n s

Sovint la disposició de les aules i el seu 
mobiliari ens condiciona o ens ofereix 
oportunitats per desenvolupar diferents 
espais, activitats i projectes.

Aquest curs hem apostat per renovar el 
mobiliari de les aules de Parvulari, per tal 
de poder tenir uns espais més polivalents.

A Primària i a Secundària hem incorporat 
la robòtica i la programació al projecte 
educatiu de l’escola! 

Guiats pels teachers d’anglès a primària 
treballen amb el KUBO, un robot que 
l’alumnat, per grups, aprèn a programar 
per tal de solucionar una sèrie de problemes 
i situacions plantejades.

Els alumnes de Batxillerat compten amb una sala 
d’esbarjo (amb sofà, taules i puffs, i una zona 
exterior (amb jocs i taules per menjar o treballar). 
Uns espais on estar amb els amics, estar tranquils i 
relaxar-se, ja sigui a l’hora del pati o bé compartint 
l’estona del dinar.

https://montcaulamola.com/escola/instalacions/
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Setembre

CASAL DE SETEMBRE
Els primers dies de setembre són especials 
per a tots i totes, ja que després d'un període 
de vacances cal assolir novament la rutina per 
començar el curs escolar. 

A través del Casal ajudem als nens i nenes en 
aquest procés, a través de la realització de jocs, 
tallers, esport i molt més, fent que el procés 
d'adaptació sigui distès i tranquil.
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INICI DE CURS 
Comencem!

El primer dia de curs, el dilluns 13 de setembre de 2021, és un dia d’emocions, nervis, il·lusió, 
somriures i... moltes ganes per retrobar-nos amb els amics i l’equip de l’escola! 

Tornem a estar junts i a compartir de nou moments a l’escola, a les aules, als exteriors com el 
bosc o el camp de futbol! Aquests primers dies de curs ens permeten tornar-nos a adaptar al 
funcionament de l’escola.
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ACOMPANYAMENT A ELS PINETONS I PARVULARI
Com acompanyem els nens i nenes en el procés de familiarització?
 
Els primers dies a l’escola són tota una aventura, dies plens de nervis, emocions i coneixença. 
 
Els nens i nens s’han de familiaritzar amb un nou espai, nous adults, altres rutines i nous hàbits. Cada 
infant i cada família necessita un temps diferent per familiaritzar-se a aquesta nova etapa, sense 
presses ni comparacions. 

Per tal de facilitar aquest procés amb els més petit oferim entrades tranquil·les, els acompanyem i els 
oferim suport afectiu a més de preparar una gran varietat de propostes amb les quals puguin gaudir 
al màxim i tinguin la il·lusió de tornar a l’escola el dia següent.
 
Les mestres estem presents i disponibles, mitjançant un acompanyament respectuós, de consol quan 
sigui necessari i estant al costat en els seus primers descobriments a l’escola. Per facilitar i donar 
aquesta atenció durant les primeres setmanes comptem amb personal de suport i en la major part 
del dia som dos adults a l’aula. 
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LA ROTLLANA
Cada matí, l'alumnat de primària i secundària comencem el dia fent una rotllana.
Aquest espai permet mirar-nos, escoltar-nos, compartir, parlar, empatitzar... Uns valors que promovem 
i posem en pràctica cada dia a l'escola.

A través de diferents dinàmiques treballem l'educació emocional, els valors i l'actualitat del món que 
ens envolta. 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
4t d’ESO

Deia l’artista malagueny Pablo Picasso que: “la creativitat existeix però t’ha d’enxampar treballant” i per 
aquest motiu, a l’assignatura optativa d'Educació Visual i Plàstica, treballarem tot tipus de tècniques; 
humides, seques, tridimensionals, digitals i serigrafiades, així com continguts relacionats amb l’art; 
processos de creació, dibuix realista,  comunicació audiovisual, disseny (de moda, d’interiorisme, 
gràfic, etc) per tal d’aprendre els coneixements i aplicacions bàsiques establertes a les diverses 
disciplines artístiques que trobem en el món de l’art. 

És una matèria majoritàriament pràctica en la que  l’alumne millorarà notablement les seves capacitats 
artístiques i creatives. Cal destacar que aquesta matèria, finalitza amb l’entrega d’un projecte únic 
i personal, que englobarà els diversos aprenentatges establerts al llarg del curs i que decantarà les 
preferències artístiques de l’alumne, el qual podrà aprofundir de manera guiada però alhora lliure i 
creativa, en els coneixements artístics que despertin més el seu interès. 

https://youtu.be/hMLonUCrLd4
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L’alumnat de 4t i 5è s’introdueix amb un instrument 
de vent: la flauta de bec! 
Aprenen la digitació de les notes i interpreten les 
primeres cançons.

A partir de 6è els i les alumnes aprenen a tocar 
amb un instrument de corda, l’ukelele, cançons 
de diferents estils i autors.

MÚSICA
Els instruments

Els i les alumnes de cicle Inicial i tercer aprenen 
el primers elements del llenguatge a través dels 
instruments de percussió: les figures rítmiques, les 
notes musicals, l’Escala de Do, etc.

Al parvulari pretenem despertar la sensibilitat, 
aprendre a descobrir el món sonor i la creativitat 
a través de la música i de l'experimentació i 
manipulació dels instruments de percussió.

https://youtu.be/dhcKKQs8lc8
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Octubre

NATACIÓ
El medi aquàtic és una eina molt valuosa per l’educació corporal de cada infant. A les sessions de 
natació donem més possibilitats de moviment, en un medi i entorn diferent. Aprenen mitjançant el 
joc. A cada sessió organitzem espais diferents perquè puguin descobrir, explorar i aprendre a dominar 
el seu cos en contacte amb l’aigua. Treballem en grups reduïts per poder donar una  atenció més 
individualitzada. 

A l’inici i final de les sessions, quan han de canviar-se de roba en els vestuaris, els infants fan un 
treball d’autonomia amb el suport de la mestra d’anglès. 

https://youtu.be/ZiyO2lhSK_A
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PSICOMOTRICITAT

Amb les sessions de psicomotricitat oferim als infants experiències i vivències de moviment, per 
tenir un millor coneixement del seu propi cos, saber quines són les seves pròpies possibilitats i 
interrelacionant-se amb els companys i l'entorn. D'aquesta manera els nens i nenes aniran adquirint 
progressivament seguretat i autonomia, formant-se així una imatge positiva d'ells mateixos i dels 
altres. 

Desenvolupem de forma progressiva les diferents habilitats motrius com poden ser els salts, els girs 
o les diferents accions de passada recepció. Aprofitem tots aquests coneixements per aplicar-los en 
les activitats de col·laboració oposició i en els diferents esports que treballem durant el segon cicle 
d'educació infantil.

ESPAIS D’APRENENTATGE
Parvulari

Els espais d’aprenentatge proporcionen als 
nens i nenes la possibilitat de convertir-se en 
els protagonistes del seu aprenentatge, ja que 
aquesta metodologia (organitzada en grups 
reduïts) comporta aprendre a través del joc, de 
l’exploració i l’experimentació, de la interpretació, 
el treball cooperatiu, la construcció i la socialització.

A parvulari comptem amb 4 espais en què atenem 
les diferents capacitats que es volen desenvolupar: 
el Literari, l'Atelier, el Laboratori i el Poble.

https://youtu.be/LduSpVQQ6dg
https://youtu.be/4nvvv3hN0NU
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CONVIVÈNCIES
1r i 2n d’ESO

L’alumnat de 1r d’ESO va anar a Rialb i els de 2n d’ESO a l'Era d'Oliola a Lleida, on 
van fer activitats d’aventura com caiac, barranquisme, ràfting, excursió amb BTT o 
d’orientació, escalada, etc. 
Unes activitats pensades per fomentar actituds i valors de grup.

CONVIVÈNCIES
5è de primària

Els nens i nenes de 5è de primària van anar al 
Delta de l’Ebre on van poder conèixer més a fons 
la flora i la fauna de la zona. També van aprofitar 
per fer la collita de l'arròs de manera tradicional. 
Entre les diferents activitats organitzades, volem 
destacar la ruta en bicicleta que van fer els nens 
i nenes pels arrossars i la desembocadura del riu 
Ebre.
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CLUB MONTCAU

Dansa, escacs, xinès, programació, creative workshop, taller d’art, English&kids, multiesports, judo, 
futbol, música amb el CEM, natació amb família... Aquestes són algunes de les activitats extraescolars 
que hem realitzat durant el curs.

Són unes activitats que donen continuïtat al projecte educatiu de l’escola, en horari de migdia o de 
tarda, i estan dirigides a tot l’alumnat: des de P3 fins a 2n de batxillerat i també per les famílies d’Els 
Pinetons.
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TREBALLS DE RECERCA
2n de batxillerat

El TdR és una activitat obligatòria que comporta 
el batxillerat, en què l’alumnat ha hagut de fer un 
treball d’investigació que culmina amb
l’exposició oral davant d’un tribunal format per 3 
professors de l’escola.

Cada any podem gaudir de temes científics, 
socials, humanístics, financers…
Alguns exemples d’aquest curs són: Neuroblastoma, 
La síndrome de Sotos a la infància, L’hidrogen 
verd i les seves aplicacions, Estudi de l'oli 
essencial de la llimona i de la taronja i els seus 
mètodes d'extracció, Estudio sobre la calidad de 
los sistemas de registro y reproducción de audio, 
Antes de que se pierda para siempre o La febre 
de les sabates.

El dia de la defensa oral del treball de recerca és un 
dia especial: assaigs, nervis, consultes, preguntes, 
dubtes...però tot acaba amb la satisfacció de la 
feina ben feta.

CODOCÈNCIA
Una nova mirada a l’ aula i al grup

La codocència ens permet portar a terme diverses propostes dins d’una mateixa aula perquè 
l’alumnat treballi en grups petits i amb metodologies diferents. I ens permet donar una atenció 
més individualitzada i personalitzada.

A primària les classes en algunes matèries s'han organitzat en grups per fer algunes activitats, 
com ara a Medi, Matemàtiques, Català o Castellà. D'aquesta manera l’alumnat treballa en grup i el 
professorat ofereix suport i atenció a l'alumnat de manera més individualitzada.
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THIS IS ART
This school year, in 6th Grade, students learnt 
about Mexico in the school subject This is Art.
To introduce the country.
Mexico is a land of extremes with high mountains 
and deep canyons in the centre of the country,  
deserts in the north, and dense rain forests in the 
south and east. We chose some of its flora, more 
specifically cacti for our This is Art lesson. 
Here you can admire some of our students’ 
creations:
Mexico is the product of a rich Native American 
heritage plus three centuries of Spanish rule. Their 
inheritance can be seen in Calacas. Calacas are 
skeletons that can be found all over Día de los 
Muertos, in artwork, humorous performances, 
films and even as puppets in some cases. The film 
Coco is a good example of that.
Below you can see some calacas, our students 
designed them using a paper collage technique:

Modern Mexican artists include great painters 
such as Frida Kahlo. She often included skulls 
and bleeding hearts in her paintings, which made 
them really disturbing. The pain her paintings 
express comes from her own life. 
These are some folk portraits of Frida Kahlo 
drawn by our students to honour her for her 
contribution to the world of Art:

In 5th Grade, this school year, students learnt 
English through the topic of Ancient Egypt. The 
procedure we followed consisted in writing the 
word “Egypt” on the board and brainstorming 
what our students knew about Egypt. Then, 
students were asked to read a collection of texts 
on topics such as Egyptian food, social structure, 
pharaohs like Tutakhamun and Cleopatra, religion 
and beliefs, mummification, canopic jars and 
pyramids among others. 
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ENTREGA DE DIPLOMES DE CAMBRIDGE
L'acte d’entrega dels diplomes de Cambridge, consisteix en l'entrega d'aquests a l’alumnat 
que el curs passat es van presentar a les proves de nivell d’anglès.

Volem donar l’enhorabona a tots els nostres estudiants que han aconseguit amb el seu 
esforç el certificat que acredita el seu bon nivell d’anglès!

En paraules de Michael Terry, representant de la prestigiosa universitat anglesa i qui va 
fer entrega dels diplomes als nois i noies, “conèixer idiomes és tenir i obrir oportunitats de 
futur”, un principi que des de l’escola també defensem i pel que apostem.

FICTION EXPRESS
Lectura en llengua anglèsa

Des de l’escola estem convençuts dels 
enormes beneficis que comporta llegir 
de manera regular per, per exemple, 
poder adquirir uns bons hàbits 
d’estudi, conèixer històries, fomentar 
la imaginació, etc.

Aquest any hem decidit incorporar la 
plataforma digital i interactiva Fiction 
Express per a la lectura en llengua 
anglesa amb l’alumnat de l’ESO.

Estem segurs que amb aquesta eina 
aconseguirem motivar encara més els 
nois i noies i convertir-los en àvids 
lectors.
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Novembre

PER SUCAR-HI PA
Educació infantil i 

primària

Caps de taula, hàbits, actituds, valors, 
responsabilitat... 

Dinar a l’escola és un moment per compartir 
amb els companys tranquil i educatiu!

En el projecte del migdia els nens i nenes 
participen en tasques comunes, com en el 
moment de col·laborar en parar taula, fomentant 
la seva autonomia i responsabilitat i es potencia 
i treballa el respecte envers els altres. Així com 
també es consciencia i sensibilitza respecte el 
malbaratament del menjar i posar en practica un 
bon reciclatge.

https://youtu.be/cMg4AKgKTj0
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HALLOWEEN I CASTANYADA
Elaborem panellets i preparem la castanyada

El dia va començar amb el ja tradicional, concurs 
Jack-o’-lantern de decoració de carbasses! Quina 
imaginació i creativitat que una vegada més 
han demostrat els nens i nenes de parvulari i 
primària. 

Les celebracions van continuar amb dues rues 
de disfresses protagonitzades per bruixes, 
fantasmes, trols, personatges de pel·lícules, 
pallassos i un llarg etcètera.

Aquests dies la tradició mana elaborar panellets 
per compartir tots junts!

Amb els panellets ja fets, era el torn de les 
castanyes. I torrar-les! En aquesta tasca hi 
va col·laborar l’alumnat de 3r de secundària: 
organitzats en grups i per torns van preparar 
les castanyes i les van torrar, tot mantenint el 
foc encès.

La Maria Castanyera va visitar als nens i nenes 
de Parvulari i Els Pinetons. 

L’alumnat de 1r i 2n de  secundària va representar 
contes tradicionals en unes boniques obres de 
teatre als companys de primària i parvulari. 
Van ser d’allò més divertides! 
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"MOLA EL MONTCAU"
La revista de cicle superior

El present i futur de tota persona de la nostra societat i de moltes altres, és estar envoltada de la gran 
influència dels mitjans de comunicació.
L'escola ha d'assumir el repte d'educar els nostres alumnes perquè desenvolupin la seva capacitat 
de pensament propi, que sàpiguen interpretar la realitat que els envolta amb esperit crític i amb 
actituds de canvi davant del qual no sigui just i donar-los l'oportunitat perquè puguin ser creadors de 
la informació i no només espectadors.
La revista escolar conté un contingut ampli i variat realitzat per l'alumnat de cicle superior de primària 
de l'escola i la intervenció de coordinació per part dels mestres. El resultat és el fruit d'un esforç i 
treball col·lectiu i cooperatiu. 
És una eina d'aprenentatge molt motivadora i engrescadora que fomenta extraordinàriament la 
participació en la vida del centre, ensenya i educa i estableix un lligam comunicatiu entre tota la 
comunitat de la nostra escola.

La revista "Mola el Montcau" és el resultat d'un 
projecte que afavoreix la llibertat d'expressió; 
reforça l'aprenentatge de la llengua, sent un 
mitjà de creativitat literària per al nostre alumnat, 
potencia el treball en equip i fomenta l'esperit 
crític i la lluita contra la desinformació.
A l’escola continuarem vetllant perquè els 
nostres alumnes produeixin, en una llengua viva 
i correcta, des dels textos més rigorosos fins a 
les creacions més esbojarrades, però sobretot 
intentarem que gaudeixin escrivint per continuar 
gaudint del goig de llegir-los.

NINJUTSU
Intensiu Club Montcau

Aquest curs hem posat en marxa una nova modalitat d’activitats del Club Montcau pels alumnes de 
secundària: intensius de poques sessions.

Intensiu de dues setmanes de Ninjutsu impartides pel professor de l’escola Artur Mas, instructor 
acreditat i cinturó negre 4t Dan.
En aquestes dues sessions els nois i noies han fet una presa de contacte amb aquesta art marcial 
japonesa amb quasi mil anys de tradició: fonaments bàsics de respecte, defensa personal, esquives, 
caigudes, rodaments, etc.
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ENGLISH
“We learn a language when we use it for doing interesting things with others” 
This is the basis of the Preschool method of our English project in Montcau-La Mola. Inspired 
by J.M. Artigal’s method, we start our English sessions with collective performances of 
simple stories where children are the stars and talk from the very beginning.
This usage of the English language, learned in a secure environment, allows children to 
use it in other situations such as the Ready project, the Atelier, the Everyday sessions 
and the Calendar routine.

The teacher gives the children the opportunity to take English out of the story, place it into different 
contexts and make it more real and communicative: in the Everyday and Calendar routines, children 
talk about their own experiences using a given pattern (i.e.: I am happy because…) that motivates 
them to explore the new language; during the sessions of the Ready project, the story comes to life 
and we practise role-plays and dialogues they can use in their real life; and, in the Atelier, children 
use the language they know for their own necessities.
Needless to say, the constant contact with teachers in everyday school life is key for a foreign language 
to become communicative and useful.

VIATGE A ALMERIA
Els alumnes de 4t d'ESO van visitar l’observatori 
astronòmic "Centro Astronòmico Hispano-
Alemán" (CAHA), a Calar Alto, un centre de 
recerca hispanoalemany, ubicat a la Sierra de los 
Filabres (Almeria).

A través d'aquesta activitat, l'alumnat es va 
apropar al món de l’observació astronòmica, tant 
diürna com nocturna.  Els alumnes van poder 
participar de tres activitats principals que es van 
fer en l’observatori i gaudir d’un cel com poques 
vegades tenim l’oportunitat de veure’l.

https://youtu.be/0yjM5EUyI1M
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ART I CULTURA
La gastronomia, l'esport, l'art, la moda, les festivitats i tradicions, les pors i les incerteses, així com 
els coneixements, els hàbits, i en general, els diferents modes de vides, afecten notablement l'origen 
i desenvolupament de les diferents cultures que han existit i existeixen en el món en el qual vivim. A 
més a més, tots aquests conceptes formen part inevitablement de la construcció de la nostra identitat. 
Per aquests motius, a l'assignatura optativa anomenada Art i cultura fem un recorregut per la història 
artística i cultural que ha acompanyat els nostres avantpassats al llarg del temps i que, tanmateix, 
ens influeix en el nostre present.

TRANSPORT

Des de l’escola posem a disposició de les famílies un servei 
de transport escolar propi.

Tots els autocars compten amb l’equip de monitoratge del 
centre.
Comptem amb 7 rutes de transport, les quals uneixen 
l’escola amb diferents poblacions de l’entorn, com ara 
Terrassa, Sant Quirze, Sabadell, Castellar del Vallès, 
Barberà, etc.

Mitjançant múltiples tècniques i metodologies, l'alumne durà a terme tasques pràctiques i teòriques, 
on aprendrà les característiques i els valors de les diverses manifestacions artístiques i culturals 
establertes arran del món, tant en el passat com en l'actualitat, i podrà gaudir d'un aprenentatge 
transversal i cultural notable, així com d'una ampliació cultural que li permetrà obtenir les eines 
necessàries per realitzar opinions pròpies amb criteri, discerniment i respecte.
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Desembre

OPERACIÓ NEN DE NADAL
Un any més des de l’escola hem participat en el 
projecte Operació Nen del Nadal (ONN) i un any 
més ens heu tornat a sorprendre, emocionar i 
deixar sense paraules!

Aquest any a les aules vam preparar les caixes amb 
l’alumnat de 5è i 6è de primària, però també van 
ser moltes les famílies que, de forma voluntària, 
van voler participar i sumar el seu granet de sorra!  

Amb aquesta iniciativa solidària, organitzada 
per Samaritan Purse, nens i nenes de tot el món 
en situació de risc i precarietat rebran un regal 
per fer el seu Nadal una mica més màgic!
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NADAL A L’ESCOLA
El Tió de Nadal ja ha arribat a l’escola! 

Els nens i nenes de P3 van trobar el tió al bosc del 
pati i després el van acomodar a la zona d’entrada 
de parvulari.
I durant unes quantes setmanes els infants el van 
cuidar i li van donar menjar. 

Ens preparem per la màgia de 
Nadal amb els fantàstics calendaris 
d’advent que ha creat l’alumnat 
de parvulari i primària. Són d’allò 
més creatius i estan ben plens de 
sorpreses per compartir amb els 
companys i companyes! Amb ells, 
ens encaminem cap a les festes de 
Nadal amb molta il·lusió.

Els infants d’Els Pinetons també van trobar al tió 
quan sortien al bosc de l’escola. Sort que el van 
trobar perquè estava passant molt de fred!

https://youtu.be/X0jdlM9vpBM
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REBOST SOLIDÀRI

Com cada curs, quan s’acosta Nadal i treballant el 
compromís social i l’educació en valors, l’alumnat 
de 4t de secundària, posa en marxa la recollida 
d’aliments i material escolar pel “Rebost Solidari” 
en col·laboració amb la Parròquia de Matadepera 
(Càritas). 

LA PAQUITA
La fruitera

Des de l'escola participem en el programa escolar 
de fruita: “Fruita a l’escola”, promogut per la 
Generalitat de Catalunya.

"La Paquita" obre la seva fruiteria una setmana al 
mes coincidint amb l'arribada de la fruita i verdura 
de temporada i fresca, i l'ofereix als nens i nenes 
de l'escola per l'esmorzar.

Els objectius d’aquesta iniciativa son afavorir la 
salut dels infants i promoure una alimentació 
saludable.
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PROJECTE DOCUMENTAL INTEGRAL (PDI)
Descobrim una nova 
manera detreballar i 

aprendre!

Aquest curs les i els alumnes de 3r van fer el seu 
primer PDI! 

Conversa sobre CONEIXEMENTS PREVIS: 

“Si no tinguéssim ossos podríem caure”.

“Sense ossos no ens podem aguantar”.

“Els peixos tenen espines, no ossos”.

“Alguns ossos dels bebés encara s’han d’enganxar”.

“Els ossos estan connectats amb unes boles”.

“Els ossos són de calci”.

“Les orelles no tenen ossos, el nas sí”.

“Més o menys tot està connectat”.
“Les costelles protegeixen els pulmons i el cor”.

“Si no menges làctics com la llet, el iogurt o el 
formatge, els ossos es fan petits”.

FASE 1: Cerca i recuperació de la informació

FASE 2: Anàlisi i tractament de la informació

FASE 3: Creació i comunicació del coneixement

SORTIDES A L’ENTORN
Primària

L'últim dia del 1r trimestre, tot l'alumnat de primària, va fer una sortida d'educació física pel nostre 
entorn més proper, adaptada per cicles i amb diferents recorreguts, per treballar la resistència, 
l'esforç i el coneixement del nostre cos, acceptant les nostres capacitats i limitacions. 

Van ser unes caminades molt agradables per acabar el trimestre i poder compartir més estones amb 
els companys i companyes i mestres de l'escola.
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Gener

TECNOLOGIA
4t d’ESO

A l'optativa de Tecnologia de 4t d'ESO, els alumnes 
treballen i estudien l'electrònica analògica i digital. 

L'assignatura es duu a terme principalment amb 
el desenvolupament de projectes que posen en 
pràctica els continguts, sempre emmarcats en la 
programació informàtica. Ofereix coneixements 
sobre la programació Arduino, així com aplicacions 
per a mòbils. 
A més a més, es treballen conceptes teòrics 
relacionats amb el disseny de circuits elèctrics, 
circuits digitals amb portes lògiques i l'àlgebra de 
Boole.
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SAFARI DE TEXTURES
1r d’ESO

L'alumnat de 1r de secundària va crear més 
de 200 panells entre tots amb textures 
diferents amb l’objectiu de convertir-les en 
una gran obra final. 

Aquesta obra conjunta va estar exposada a 
l’escala d’accés al pis superior.

FESTA DE L’ARBRE
A Matadepera se celebra la Festa Major d'hivern 
en honor al patró del poble, Sant Sebastià.

Aquestes festes tenen com a protagonistes un pi 
i la natura. Aquests dos elements també formen 
part de l'escola en celebrar la Festa de l'arbre, 
una celebració que portem a terme cada curs amb 
la participació dels nens i nenes de P4 i 6è de 
primària.

El passat 20 de gener vam celebrar aquesta 
festivitat a l'escola amb la representació del conte 
de "L'arbre sense fulles" i el ball de l'arbre per 
part de l'alumnat de 6è, i també els nens i nenes 
de P4 van plantar dos nous arbres fruiters, un 
cirerer i un perer.
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DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU
El 30 de gener es commemora el Dia Escolar de la No-Violència I la Pau (DENIP), i a l’escola ens hi 
vam sumar amb una proposta transversal per tots els cursos.

Vam teixir complicitats per aconseguir una escola de pau! Amb una proposta ben visual amb fils de 
llana vam reflexionar i parlar per crear xarxa per la PAU entre tots!
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QUÍMICA ALS LABORATORIS DE LA UB

Els nois i noies de 2n de 
batxillerat que fan química 
van participar en les jornades 
“fem química al laboratori” 
que organitza la Universitat de 
Barcelona.
Aquesta activitat es va 
desenvolupar als laboratoris 
de la Facultat de Ciències 
Químiques de la Universitat de 
Barcelona i té com a objectiu 
potenciar l’interès per aquesta 
àrea.

Febrer
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ELS PINETONS
al MNACTEC

Els nens i nenes més grans de la llar d’infants Els 
Pinetons van gaudir d’un gran ventall de propostes 
per experimentar, descobrir, fer-se preguntes, 
conèixer, tocar, sentir,...

S’ho van passar d’allò més bé a l’espai Explora 
0-6 del Museu nacional de la Ciència i la Tècnica a 
Terrassa.

L’HORT A L’ESCOLA
La cura del medi ambient és responsabilitat de tots i totes les 
persones de la societat. Per això, és molt important que les 
noves generacions aprenguin a valorar, a estimar i a cuidar el 
nostre entorn. L’escola representa un element indispensable 
per a l’adquisició d’aquests coneixements necessaris. 
El projecte de l’hort engloba aprenentatges importants per a 
conèixer millor el món que ens envolta i el cultiu de verdures 
i hortalisses saludables... 

En primer lloc, és imprescindible que aprenguin a respectar 
el medi ambient. A més a més, també és important que 
els alumnes tinguin la certesa que de la terra en surten els 
productes necessaris per a la nostra alimentació. 

La proposta que des de l'escola es du a terme és la creació d'un hort urbà perquè els alumnes 
coneguin el procés complet des que es planta una llavor fins que en recollim els fruits. 
Durant aquest procés aprenen a cuidar d'aquest, regant-lo, observant com creixen i estant en 
contacte amb la natura. També, adquireixen els coneixements necessaris en cas que els alumnes 
vulguin, puguin plantar llavors a casa seva. També aprenen a saber que les hortalisses i verdures 
ens ajuden a mantenir una dieta equilibrada, indispensable per al correcte funcionament del nostre 
organisme.

En definitiva, posar-se en la pell d'un agricultor durant aquest procés ajuda a conèixer millor el 
món que ens rodeja. També coneixeran els productes que han plantat i com cal regar-los, i adquirir 
valors importants dins de la societat, com el valor de la responsabilitat i el treball en equip.

https://youtu.be/rlHglnu26uo
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OLIMPÍADES
2n de batxillerat

La XXII Olimpíada de Biologia de Catalunya a la Universitat Autònoma de Bellaterra, és una prova que 
es fa simultàniament a les 4 províncies catalanes on s'hi presenten alumnes de 2n batxillerat de tot 
el territori català.  

Els alumnes: Roc Rosselló, Marina Marsal i Marta Rodríguez de 2n de batxillerat van ser seleccionats 
per poder presentar-se a la prova teòrica, gràcies a les seves bones notes. Tot i que van fer un bon 
resultat no van poder passar a la fase de les Olimpíades espanyoles.

Les Olimpíades d’Economia 2022 és van celebrar a l’Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 
l'escola, es van presentar quatre alumnes de 2n de batxillerat que fan l'optativa d’economia, la Judit 
Garcia, la Marina Marcet, la Paula Palos i la Martina Turpín. 

Un repte i una molt bona experiència per elles. Amb el seu títol a la ma, estaven molt contentes 
d’haver-hi participat. 

XOCOLATADA SOLIDÀRIA
En commemoració del dia Mundial contra el càncer infantil, des de l’escola ens vam sumar, un any 
més, a la campanya Xocolatada solidària per recollir fons per ajudar a investigar aquestes malalties.

Gràcies a la solidaritat rebuda, es van recollir 1.305,61 euros!

Quina il·lusió poder comprovar que famílies i escola sumem per projectes solidaris com aquests.
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CARNESTOLTES
Seguint les consignes del rei Carnestoltes de mica 
en mica ens vam preparar per a la festa lluint 
cada dia un complement molt divertit.

Els nens i nenes, grans i petits, es van transformar 
en mariners, peixos, sirenes, meduses, cavallets 
de mar,... Un autèntic festival de colors i alegria! 
Tots junts vam gaudir de l’esperat pregó i les 
danses que l’alumnat de 6è va preparar.

Vam posar punt final a la setmana amb un show 
conduït per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, en que 
diversos grups de primària hi van aportar el seu 
granet de sorra en forma d’actuacions musicals i 
balls.

Tal com marca la tradició i diu la dita “per dijous 
gras... Botifarra d’ou menjaràs”! I així va ser a 
l’escola: Els Pinetons, parvulari i primària vam 
gaudir d’un bon berenar a l’exterior de l’escola.

El carnestoltes a la llar d’infants Els 
Pinetons va ser un dia de disbauxa i 
festa que van viure, compartir i gaudir 
els nens i nenes més petits de l’escola.

Dimecres de Cendra, vam acomiadar al Rei Carnestoltes fins l’any vinent. Seguint la 
tradició, hem cremat la seva figura. Els nens i nenes, vestits per l’ocasió de negre i 
llàgrimes als ulls li han dit adeu i... 

Fins l’any vinent!
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DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA A LA CIÈNCIA
El Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, 
té l’objectiu de promoure la participació plena i en 
condicions d’igualtat de les dones i les nenes en 
l’educació, l’ocupació i la ciència, així com eliminar 
tota mena de discriminació. 

A l’escola al llarg de tota la setmana vam organitzar 
diferents activitats i propostes amb l’alumnat de les 
diferents etapes per poder-ho treballar i reflexionar. 

On the occasion of International Day of Women and Girls in Science, we wanted to ask ourselves 
where do women and girls stand in STEM ( Science, Technology, Engineering and Maths). There are 
plenty of jobs available in STEM fields but only a few are filled by women. 

Every year, here in our school we try to contribute and do our bit to start reducing this gender gap 
by providing a broad range of female role models in the hope of inspiring more girls to fully explore 
their interests in science. 

In our Science classes we learned about some of the most important female scientists in history 
and how their achievements were usually undermined just for being women. For example, Rosalind 
Franklin, for while her work on DNA was crucial to the discovery of its structure, her contribution to 
that landmark discovery is little known still today. 

Finally, we also had the opportunity to have Núria Salán in our school, a renowned Professor from 
UPC University who gave us an inspirational lecture on the role of Women in STEM and truly opened 
our eyes to the fact that women are still in the minority in science and technology related careers. 

"I was taught that the way of progress was neither swift nor easy." - Marie Curie, first woman to 
win a Nobel Prize, the only woman in history to ever win it twice, and the only person to ever win a 
Nobel Prize in two different sciences: Physics and Chemistry. Març



L’
 a
n

u
a

r
i 

 /
  

L’
 a
n

u
a

r
i 

 /
  

6
8

6
9

ESTUDIEM AL CANADÀ?
Des de l’escola posem en marxa un projecte per 
l’alumnat que el curs 2022 – 2023 farà 3r i 4t 
de secundària, per tal que puguin fer una estada 
d’un trimestre al Canadà, concretament a la regió 
d’Ottawa.

Estem convençuts que és una opció fantàstica per 
poder practicar la llengua anglesa, així com viure 
l’experiència de marxar a l’estranger.

Fa uns dies vam fer una reunió sobre el projecte 
amb les famílies interessades en format virtual i 
presencial.

FIRST LEGO LEAGUE
A la Universitat de Vic, es va celebrar el torneig 
First Lego League. De l’escola hi van participar 
3 equips: dos en la categoria Explore i un en la 
categoria Challenge, que s’han estat preparant 
a l’activitat de robòtica del Club Montcau.

Va ser un dia de proves, demostracions, 
presentacions del projecte i esforç treballat en 
equip! Tots 3 equips han fet bona feina per superar 
els reptes i problemes plantejats! 

Enhorabona!
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SETMANA BLANCA SETMANA INTERDISCIPLINÀRIA
Treballem de manera transversal

Durant tota una setmana l’alumnat de primària fa diferents 
activitats, treballant un tema comú de manera transversal.

Amb jocs de pistes, excursions a l’entorn natural de l’escola, 
activitats diverses, treballs manuals, tallers de cuina, i un 
llarg etcètera de propostes, els nens i nenes descobreixen 
les antigues civilitzacions:

L’antiga Roma amb cicle inicial
La Grècia clàssica amb cicle mitjà
L’antic Egipte amb cicle superior.

https://youtu.be/OVRfWhlxs1k
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CRÈDIT DE SÍNTESI
Salut digital FESTA DE LA PRIMAVERA

La Festa de la primavera amb les famílies és un 
moment per compartir una estona família escola.

En aquesta ocasió vam poder gaudir d’una tarda de 
jocs tradicionals tots plegats. Una cursa de sacs, el 
joc de les cadires, estirar la corda, Mr. Crocodile 
i els relleus van ser els jocs amb els quals van 
gaudir grans i petits. 

Ens va fer molta il·lusió poder tornar a celebrar 
aquesta festa amb les famílies.

Durant la setmana blanca l'alumnat de 1r de secundària va dur a terme el treball de síntesi amb el 
títol: Salut digital.

Motivat per la introducció cada cop més prematura dels infants al món digital, les xarxes socials i la 
informació líquida que ho caracteritza, treballem diferents aspectes per formar-los i conscienciar-
los en aquests àmbits, i oferir-los eines que els poden ser de molta utilitat tant ara com en un 
futur proper. Com és comú en els treballs de síntesi, les seves bases són el treball cooperatiu 
i l'autoaprenentatge, ja que han de cercar informació sobre temes que els son desconeguts, 
comprendre-la i presentar-la en diferents formats.

El seguiment del projecte el feien íntegrament a través d'una pàgina web creada específicament 
pel treball, on s'explicaven les diferents activitats a realitzar. A més a més, havien de presentar les 
tasques tot creant una pàgina web on mostrar el que s'havia fet durant la setmana per, finalment, 
presentar-ho oralment davant d'un docent i la resta de la classe.

Algunes de les activitats que es van fer són: treball de conscienciació sobre la nostra imatge a les 
xarxes, activitats sobre les fake news i com reconèixer-les, o l'elaboració d'un decàleg sobre el bon 
ús de les xarxes socials.

Els alumnes de 2n d'ESO van realitzar el seu treball de síntesi de Grècia i Roma en la nostra 
societat. Durant una setmana setmana, de manera guiada, l'alumnat va fer una recerca per tal 
de conèixer, aproximar-se, valorar i apreciar aquestes cultures clàssiques: el bressol de la nostra 
cultura.

De manera transversal es van tractar aspectes relacionats amb la geografia i la història, les 
matemàtiques, l'educació física, la tecnologia, les science, la cultura clàssica, el català, el castellà i 
l'anglès. També es va utilitzar suports digitals i les presentacions en grup.

Aquest treball va estar completat amb una sortida a Can Robert i als carrers més propers a l'Escola 
per trobar i reconèixer les plantes autòctones de la zona, així com els seus noms en llatí que 
consten als rètols dels carrers de la urbanització.
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CELEBREM LA PRIMERA FIRA 
MATEMÀTICA A L’ESCOLA

Partint d’aquesta proposta, la comissió de la 
festa va organitzar 24 paradetes amb diferents 
jocs matemàtics que posaven a prova les 
competències i destreses matemàtiques dels 523 
alumnes de les etapes de parvulari, primària i 
secundària. Els alumnes de 6è de primària i 4t 
de secundària, en total 108 alumnes, van ser els 
encarregats de fer jugar a tots els seus companys 
i companyes d’etapa, que amb molta emoció van 
anar passant per les diferents paradetes. 

Els més petits acompanyats pels alumnes de 3r d’ESO, així 
es va poder crear un vincle entre els més grans i els més 
petits, treballant d’aquesta manera els valors, com ara la 
responsabilitat, l’actitud d’ajuda, l’empatia… 

Els alumnes de primària van valorar molt positivament el fet 
de poder anar en grup pels diferents espais de l’escola, que 
habitualment no van o hi van acompanyats de mestres. Els 
alumnes de 6è van destacar la feina que van tenir per poder-
se adaptar a les diferents edats dels alumnes i valoraven que 
“fer de mestre” no és gens fàcil.

A secundària, a l’espai exterior, també van gaudir d’una jornada 
festiva entorn d’una de les matèries que a vegades porta més 
“problemes” als alumnes. 

Esperem que sigui la 1a de moltes més!

El dia 14 de març (3,14) se celebra el Dia 
Internacional de les Matemàtiques, una data per 
donar a aquesta important disciplina el lloc que li 
correspon al món.
Des de l’escola vam impulsar una fira matemàtica 
que va permetre visibilitzar aquesta data amb una 
activitat que va acostar a l’alumnat de tota l’escola 
a les matemàtiques des d’una vessant lúdica, 
engrescadora, didàctica i significant.

Abril



L’
 a
n

u
a

r
i 

 /
  

L’
 a
n

u
a

r
i 

 /
  

7
6

7
7

NOVA AULA A ELS PINETONS
Les Orenetes

Aquest curs hem obert una nova aula de lactants a Els Pinetons, la classe de les Orenetes
(0-1 any). Al costat de l’aula de les Orenetes hem ubicat l’altre aula de lactants, els Cucuts, on hi ha 
els nens i nenes grans de 0-1 any.

A l’aula de les Orenetes hi ha els nens i nenes més petits de Els Pinetons. El seu espai està dissenyat 
pensant en les necessitats de desenvolupament pròpies d’aquesta etapa: materials tous, paneres dels 
tresors amb diferents materials per explorar, mobles i mòduls que estimulen el seu desenvolupament 
motriu, sortida directe a l’exterior amb un espai exclusiu per a ells… A més, també disposa d’un 
dormitori dins la mateixa aula per respectar els ritmes i moments de descans que puguin requerir al 
llarg del dia.

Ens fa molta il·lusió 
créixer i poder dir que 
amb aquesta nova aula, 
actualment disposem de 
sis grups classe al primer 
cicle d’Educació Infantil 
(0-3 anys): dos grups de 
lactants, dos grups de 1-2 
anys i dos grups de 2-3 
anys.

FESTA DELS AVIS
Els Pinetons

Els avis van poder  compartir i gaudir d'una estona amb 
els nets i netes tot preparant una mona de Pasqua!

A les aules van decorar la mona amb xocolota, pollets, ous 
i plomes i després van sortir a l'exterior a jugar i berenar.
Ens va fer especial il·lusió recuperar, després d'un temps, 
la participació de les famílies dins de l'escola!
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CONVIVÈNCIES
3r i 4t d’ESO

L'alumnat de 3r d’ESO van anar de convivències 
a Empuriabrava, a l'Aparthotel Comte 
d’Empúries.

Durant aquests dies, l’alumnat va realitzar el 
treball de síntesi en un entorn de natura, alhora 
que van enfortir les relacions del grup classe.

L'alumnat de 4t d’ESO va anar de convivències a 
Puigcerdà, al Càmping Stel.

En un entorn de natura, joc i esport privilegiats, 
fomentant la cohesió de grup i el respecte entre 
tots els companys i companyes.

CROS ESCOLAR

Amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, a 
l'escola vam celebrar el Cros escolar. En aquesta 
activitat va participar tot l'alumnat de primària i 
de 1r i 2n d'ESO.

A través del Cros, els nens i nenes van gaudir de 
l'activitat física, alhora que van haver de resoldre 
diferents situacions motrius en entorns variats.

https://youtu.be/Fkzo6cOjUiQ
https://youtu.be/Mk6Mnp3ykrY
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DIADA DE SANT JORDI
Sant Jordi és sinònim de roses i llibres i des de l’escola vam gaudir d’aquesta diada compartint 
històries entre grans i petits. 

A la Llar d’infants Els Pinetons els nens i 
nenes van gaudir de la llegenda de Sant Jordi 
explicada en diferents formats! A més a més, 
van poder ser part de la llegenda disfressant-
se dels diferents personatges!

Vam celebrar els Jocs Florals de l’escola per reconèixer i premiar els textos i dibuixos que més 
ens van emocionar i que trobeu recollits en el Llibre de Sant Jordi.

L'alumnat de 2n d'ESO va muntar una botigueta 
solidària per vendre llibres.
Tota la recaptació que es va fer, vora els 1.100€, es 
van destinar a ajudes humanitàries per Ucraïna.

La Diada de Sant Jordi a l’escola, va ser un dia ple 
d’activitats que teníem moltes ganes de recuperar i 
celebrar conjuntament.

En el nostre Llibre de Sant Jordi hi podreu trobar 
un recull de dibuixos, poemes, poesies i narracions 
elaborats pels nens i nenes, grans i petits, de l’escola.

https://youtu.be/d_ivroKTZ6U
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Maig

LET’S CLEAN UP

L'alumnat de 3r d'ESO ha participat en la iniciativa 
Let's Clean Up Europe, netejant la riera de 
Matadepera.
Aquesta activitat forma part del servei comunitari 
que els alumnes han de realitzar durant el curs.

Es van recollir 3.180 quilos de residus gràcies a la 
col·laboració de diverses entitats i particulars que 
van participar, deixant l'entorn lliure de brossa i 
residus.
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PUJADA SOLIDÀRIA AL MONTCAU

L'alumnat i l’equip de l’escola vam pujar al cim 
del Montcau, situat al parc natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac, per sumar el nostre 
granet de sorra en la recollida de fons per la 
investigació de les malalties mentals per a la 
Marató de TV3. 

Els alumnes de 3r d’ESO van organitzar aquesta 
iniciativa i van oferir galetes i pastissos. Se’n 
van recaptar vora als 450 €.   

Gràcies a tothom que va venir per col·laborar i 
participar-hi!

CONCURS ATRAPALLIBRES
Biblioteca

Alguns alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària van participar en el concurs Atrapallibres, organitzat pel 
Consell Català del Llibre infantil i juvenil. Aquest concurs fomenta la lectura i convida als lectors a 
esdevenir jurat d'uns premis de literatura per a infants de 9 a 12 anys.

L'activitat consisteix a llegir tres obres finalistes de la seva categoria i discutir-les amb el grup de 
companys i companyes.

Es va participar, també, en una acció de dinamització dels premis ideada per l'escola. Va consistir en 
la visita d'una membre del Jurat, la Marta Martí de la Biblioteca Central de Terrassa. Els participants 
al concurs van analitzar i van parlar amb la Marta Martí dels llibres llegits.

A mitjans de maig, un cop llegides les lectures i finalitzades les discussions, cada participant va 
donar una puntuació a cadascuna de les tres obres finalistes: tres punts a la que van considerar 
millor, dos punts a la segona opció i un punt a la tercera.

Així doncs, i a través d'activitats com aquesta, els nens i les nenes de la nostra escola gaudeixen 
un cop més de la lectura!
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CERTAMEN LITERARI  MERCÈ BLANCH
XXXIè 

Un any més Promoció d’escoles Fundació 
privada convoca el Certamen literari Mercè 
Blanch. Enguany vam celebrar la seva 
trenta-unena edició.
Està dirigit a tots els nois i noies de les 
escoles del Vallès Occidental que durant 
el curs 2021-2022 facin ESO, batxillerat 
o cicles formatius de grau mitjà o de grau 
superior.

Volem convidar als alumnes a participar en 
aquest Certamen literari de prosa en català.

ACTE D’ENTREGA D’ORLES I GRADUACIÓ
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Juny

CONVIVÈNCIES P5
"Mas Saiol"

Els nens i nenes de P5 van anar de convivències a la casa 
de colònies “Mas Saiol” a Moià.
Els monitors els van rebre a la porta i va començar 
l'experiència: conèixer la casa i els seus espais i iniciar-se 
en la motivació, que era ajudar al Dr. Zoom a tornar el seu 
amic prehistòric al seu temps amb la fantàstica màquina 
del temps.
Van viure l'emoció de dormir tots junts a la mateixa 
habitació i quina gresca van fer quan es van llevar!

Aquests dos dies van permetre 
potenciar els aspectes de 
relació i socialització, viure fora 
de l’ambient familiar i escolar, 
afavorir el respecte envers 
el medi i sobretot potenciant 
l’autonomia. 

Tot un repte en aquesta edat!

https://www.instagram.com/p/CenjeCnjKIQ/
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CONVIVÈNCIES  PRIMÀRIA
A través de les convivències, els nens i nenes 
fomenten l’autonomia personal i la convivència, 
alhora que coneixen la diversitat cultural del món, 
desperten l’empatia i fomenten la tolerància i la 
curiositat per adquirir nous coneixements.

L'alumnat de 1r de primària va anar de convivències 
a Bigues i Riells, a la casa de colònies "Can Ribas".

L'alumant de 2n de primària va anar a l'Escola 
"Mar Gorgoll” a Palamós. 

L'alumant de 6è de primària va anar de convivències a "l'Alberg Mare de Déu de les Neus" a La Molina. 

FESTA DE FINAL DE CURS
Acomiadem el curs 21-22

La festa de final de curs és un moment per 
poder gaudir-ne tots plegats i desitjar-nos bon 
estiu!

Així com per realitzar el comiat d'etapa dels 
nens i nens de P5 i de 6è de primària.

L'alumnat de 3r de primària va anar de 
covivències a la casa de colònies "Molí de la 
Riera" a Sant Pere de Torrelló.
I l'alumnat de 4t de primària va anar a la casa 
de colònies "El Rourell" a la Vall d'en Bas.

https://youtu.be/91R_w7En-YA
https://youtube.com/shorts/y7gl0USapAE
https://youtu.be/2xQXYmeJtLI
https://youtu.be/y8nIaM8-3Yg
https://youtu.be/1qyjt3MHx4I
https://youtu.be/E0nofIQ8-Ug
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CASAL D’ESTIU 

En el Casal d'estiu de cinema els nens i nenes 
faran diferents activitats, jocs, tallers, sortides 
i molt més.

Treballant l’anglès de manera quotidiana, 
s'endinsaran al món del Far-west, viatjaran a 
l’espai, viuran l’aventura de Jumanji i fins i tot 
actuarem en un musical.
 
Do you want to spend a summer movie?

Al casal d'estiu esportiu, els nens i nenes faran 
tecnificació de natació, trail running, curses 
d’orientació, anirem al Centre Hípic La Granja, al 
Camp de Golf Municipal de Matadepera i molt més.

ARE YOU READY?

Aquest estiu, des de l'escola hem preparat un casal d'estiu ambientat en el cinema pels més petits. 
I un casal esportiu pels més grans.

Acabeu P5 i comenceu una nova etapa, una nova experiència que gaudireu i que us farà créixer 
encara més.

Els dies, les setmanes, els mesos i els anys han passat molt de pressa al vostre costat. Han estat molts 
els moments compartits i els aprenentatges fets al llarg d’aquests tres anys al parvulari de l’escola i, 
per això, aquests últims dies ens ha agradat recordar amb vosaltres alguns d’aquests moments. Heu 
recordat les vostres mestres de P3, P4 i P5, la Carme, l’Anna Puig, l’Ariadna, l’Anna Picher i la Gemma; 
algunes sortides fetes (a la granja, a Mas Fleca, Aquàrium…); els projectes dels cavalls, bombers, 
esports, animals marins, dinosaures;  els espais per jugar i imitar els grans al poble o pintar i fer fang 
a l’atelier;  el confinament a P3 pel coronavirus quan estàvem tots a casa i fèiem videotrucades amb 
l’Anna i la Carme; les estones de música amb l’Helenca on heu après les notes musicals, tot cantant, 
ballant i tocant diferents instruments; l’hora de psicomotricitat amb el Joan i el David per fer relleus, 
jugar a bàsquet, jugar a les deu passes, a les cadenes o als paquets; la natació per tirar-nos de cap, 
fer el cavallet i dofí o que ens vinguin a veure els pares; les activitats d’anglès amb la teacher Mariola 
i amb la Mònica com els Pirates, la Little witch, el Munchy, el Balloon…; el Piu Piu, la Rita i el Pinxo; 
quan vam aprendre a fer línies com el ziga-zaga; quan vam començar a escriure el nostre nom a 
P3 i a llegir el llibre de lectura a P5; els i les protagonistes; les colònies de P5; els jocs d’aigua de 
P4; les sessions de natura amb la Marta fent ioga, anant al bosc, triant les flors per plantar, buscant 
formigues i, sobretot, les moltes estones compartides amb els amics i amigues. 
Esperem que tots aquests moments i molts més deixin empremta en cadascun de vosaltres.
Nosaltres guardarem els records, les imatges, les paraules… d’uns anys màgics al vostre costat. 
Hem rigut junts, hem après junts i, amb cada un de vosaltres, hem omplert la nostra motxilla 
d’estones inoblidables.
De les coses que sempre recordarem de vosaltres, us en voldríem destacar algunes en aquest llibre 
com a record dels tres anys viscuts al parvulari de l’escola. 

COMIAT P5
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Avui acabem l'etapa de primària. Tenim molts records de la nostra infància. I estem preparats 
per a la secundària.
A sisè hem treballat molt i ens hem preparat per fer les competències bàsiques. Ara ja estan 
fetes, però quins nervis que hem passat tots plegats.
Hi ha algunes excursions que hem gaudit molt, com la de la Colònia Güell.
També ens ha agradat molt preparar la fira Matemàtiques, hem experimentat
que és fer de mestres mentre fèiem jugar als petits.
I amb molts bons records acabem sisè amb molt bon cor!

COMIAT 6È DE PRIMÀRIA COMIAT 4T D'ESO
CARPE DIEM

Aprofita el dia d'avui

No deixis que acabi sense haver crescut una mica, sense haver estat feliç,
sense haver alimentat els teus somnis.

No et deixis vèncer pel desànim. No permetis que ningú et tregui el
dret d’expressar-te, que és gairebé un deure.

No abandonis les teves ànsies de fer de la teva vida alguna cosa extraordinària…
No deixis de creure que les paraules i la poesia, sí que poden canviar al

món, perquè, passi el que passi, la nostra essència està intacta.
Som éssers humans plens de passió, la vida és desert i és oasi.

Ens tomba, ens fa mal, ens converteix en protagonistes de la nostra
pròpia història.

Encara que el vent bufi en contra, la poderosa obra continua. I tu
pots aportar una estrofa …

No deixis mai de somiar, perquè només en somnis pot ser lliure l’home.
No caiguis en el pitjor dels errors: el silenci. La majoria viu en un

silenci espantós. No et resignis, fuig …
“Jo emeto el meu crit per les teulades d’aquest món”, diu el poeta;
valora la bellesa de les coses simples, es pot fer poesia sobre les

petites coses.
No traeixis les teves creences, tots mereixem ser acceptats.

No podem remar en contra de nosaltres mateixos, això transforma la
vida en un infern.

Gaudeix del pànic que provoca tenir la vida per davant.
Viu intensament, sense mediocritats.

Pensa que en tu està el futur, i assumeix la tasca amb orgull i sense por.
Aprèn dels qui poden ensenyar-te. Les experiències dels qui es van

alimentar dels nostres “Poetes Morts”, t’ajudaran a caminar per la vida.
La societat d’avui som nosaltres, els “Poetes Vius”.

No permetis que la vida et passi a tu, sense que tu la visquis.
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Bona nit a tots i a totes,

De part de tot segon batxillerat us voldríem adreçar algunes paraules que hem escrit per al dia d’avui.

Avui és un dia que molts esperàvem que arribés amb ànsies. Pensant amb el després, amb ganes de 
començar una nova etapa, lluny o a prop d’on ens trobem ara, viure noves experiències, envoltats de 
nova gent….

Però és just en aquest moment que estem tots reunits aquí quan ens adonem que ens hem passat junts 
la majoria de les hores dels nostres anys. Hem crescut dia a dia envoltats de persones, companys i 
professorat, que per sort podem dir que per molt que marxem, ja formen part de nosaltres. Sense cap 
mena de dubte, la companyia ha estat un dels millors regals que ens ha ofert el Montcau, ja sigui des 
dels que vam començar junts a Pinetons fins als que s’han anat afegint durant aquest camí. Espero 
que ens seguim veient les cares sovint i que no només quedi en un nostàlgic record.

No només hem aprés sobre l’amor i el respecte envers els altres, sinó sobre el sacrifici i l’esforç que es 
requereix per poder arribar a l’objectiu desitjat. També, poder percebre l’error com un pas més a prop 
d’on volem arribar, sobretot aquests dos últims anys, on poder-se equivocar no era difícil. Per altra 
banda, hem pogut gaudir de la llibertat de poder ser qui realment som i la importància de la confiança 
i de la seguretat que un s’ha de cultivar en ell mateix, sigui quin sigui el terreny i les condicions on 
ens trobem, seguir florint al nostre ritme i gaudir del canvi.

Estic segura que per molts anys que hagin passat tots ens quedem amb petits moments, com ara els 
negocis que fèiem entre nosaltres amb els Kit-kats a les excursions, anar a la biblioteca amb la Maria 
Jesús, quan el Quim es va quedar sol penjat a les tirolines a les colònies de segon d’ESO, les grans 
suades que es feien en els partits de futbol d’A contra B a l’hora del pati, quan vam fer el LipDub, 
quan fèiem Primària i arribava la calor que ens deixaven treure la bata, menjar pizza i beure Fanta per 
Carnestoltes o la Castanyada… I molts més records que tenim guardats al fons de la butxaca.
De part de tots, voldríem donar les gràcies a tots els que ens heu fet millorar com a persones 
(familiars, professors, professores, monitors, monitores…), que ens heu donat suport i heu fet possible 
que tinguem aquest privilegi d’haver-nos conegut i de tenir accés a tot el coneixement desitjat, però 
sobretot, d’haver pogut compartir i crear records junts. 

COMIAT 2N DE BATXILLERAT
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