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BENVINGUTS AL CURS 2014-2015
 

Encetem el curs amb la proposta de treballar a tots els nivells 
l’eix comú de “Les belles arts”. Són arts que es 
desenvolupen principalment per un concepte estètic gaudint 
de les obres per mitjà dels sentits. 
 

 

 La música gràcies al so. 

 

 

 El teatre gràcies a l’actuació i 

representació de moviments. 

 

 

 L'arquitectura gràcies a la forma i,  

en menor mesura, al color.  

 

 

 La dansa gràcies al moviment. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dansa


 

 La fotografia gràcies a l’obtenció  

d’imatges a partir de la llum. 

 

 

 

 

 El cinema gràcies la il·lusió de  

moviment produïda pel visionat  

d'imatges fixes. 

 

 

 La pintura aconsegueix la 

seva finalitat bàsicament a 

través del color i la forma. 

 

 

 

 L'escultura gràcies a la forma i, en 

menor mesura, al color. 

 

 

 

 El dibuix gràcies a la projecció o  

disseny gràfic. 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escultura


INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESCOLA 
 

EQUIP DIRECTIU 
 

Directora: Elisabet Sánchez Serena 
Cap d’estudis: M. Alba Cortada Anglarill 
Secretari: Manuel Zamora León 
 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

    
P-3    M. Àngela Vilajosana Capdevila    
P-4   Rosa M. Torrico Camps (coordinadora infantil)     
P-5   Pilar Serra Caparroz 
Reforç   M. Alba Cortada Anglarill 

  
CICLE INICIAL 

1r           Mireia Codina Garriga         
2n    Teresa Sampera Bonet (coordinadora)      

    
 CICLE MITJÀ  

3r                         Olga Batet Mestre  
4t                         Pilar Clusellas Macià  (coordinadora primària)   
 

 
  CICLE SUPERIOR 

5è    Miracle Vendrells Viladrich  (coordinadora)           
6è    Núria Camps Fons  

    
               

Educació especial:   Elisabet Sánchez Serena i M. Alba Cortada Anglarill 
 
Educació física:   Jaume Barberà Soler 
 
Música:    Miracle Vendrells Viladrich 
 
Llengua anglesa:   Manuel Zamora León i Maria Lara García 
 
Religió:    Maria Lluïsa García Guixé  
 
Administrativa:  M. Dolors Serra Sellarès 
 

 
HORARI D’ATENCIÓ 

 

Direcció Dilluns de 15.00 h a 16.00 h i dijous de 9.00 h a 10.00 h 

Secretaria Dimarts de 10.00 h a 11.00 h 

Administrativa Dimarts i dijous de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 16.30 h  

Professorat A hores convingudes 

 
 



RECOMANACIONS PER A UNA VIDA MÉS SALUDABLE: 
 

 El dimecres per esmorzar / fruita hauries de menjar. 

 Amb la família a caminar / més forts i valents us farà. (feu fotografies) 

 Sempre nets anireu / i més sans estareu. 

 Amb bona sintonia amb els companys / superareu tots els paranys. 

 Si amb els amics estic enfadat / comptaré fins a 10 i faré TAT! 

 ... 
 

AMPA 
 
L’AMPA, com cada curs, ofereix a l’alumnat de l’escola un ampli ventall d’activitats, des de 
EI 3 anys fins a 6è: servei d’acollida, esplai, tallers, esports... també col·labora i/o organitza 
activitats en les celebracions de l’escola: Nadal, portes obertes, carnaval, Sant Jordi, festa 
del Càrdio...i fi de curs. 
 
FITES IMPORTANTS ACONSEGUIDES PER DOS EX-ALUMNES 
 

 La Societat Catalana d'Història de la Medicina ha premiat l'estudi històric realitzat per 
Miquel Sala i Tristany sobre la vida del metge cardoní Ramon Combelles i Merli. 
(Cardona, 1763- Barcelona, 1838) 
El guardó correspon a la millor comunicació llegida per un autor de menys de trenta 
anys que es va presentar al XVIII Congrés d'Història de la Medicina Catalana 
L’origen d’aquest estudi respon al treball de recerca de batxillerat fet i defensat en el seu 
dia a l’Institut Sant Ramon, de Cardona, per Miquel Sala, que actualment cursa estudis a 
la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 
 

 El patinador cardoní Pere Marsinyach Torrico ha sumat un nou èxit en el seu palmarès 
al tornar a guanyar per segon any consecutiu l’or en la classificació combinada i, a més, 
va obtenir el subcampionat individual en estil lliure. 
Actualment cursa segon d’Administració i direcció d’empreses (ADE) a Barcelona. 
 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Col·legi d’Educació Infantil i Primària 
Mare de Déu del Patrocini 
  
Plaça Joan Maragall, núm. 3 
08261 CARDONA 
Tel./Fax 93 869 18 29  
a8015582@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/ 

mailto:rdv@centres.xtec.es
http://www.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/

