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EL MÓN DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

El món de la Formació Professional és
canviant i molt viu.  Aquesta àrea en un Cen-
tre docent sempre està atenta als moviments
que ens reclama la societat i el món de l’em-
presa.

En aquests moments les empreses ens de-
manen als educadors que els joves siguin
competents i tinguin una sèrie d’actituds que
els permetin ser prou vàlids per accedir a un
determinat lloc de treball.

Però, i els valors?

Què entenem per valors? Segons l’enciclo-
pèdia catalana ho defineix com: Qualitat o
conjunt de qualitats que fan que una persona
o una cosa sigui preuada, valgui.

Aquesta definició ens serveix per dir que en
la nostra feina del dia a dia, almenys en l’à-
rea de la Formació Professional, hem d’a-
conseguir posar en relleu les qualitats de
cadascun dels nostres alumnes perquè així
puguin incorporar-se  en el món laboral  amb
certes garanties d’èxit; no hem d’oblidar que
la formació professionalitzadora, en general,
és el pas previ per incorporar-se d’una ma-
nera més o menys immediata en un lloc de
treball. 

Sempre s’ha dit que la nostra feina és obrir
l’escola a la ciutat i al món empresarial, en
definitiva, als diferents agents econòmics de
la societat; per tant, hem d’oferir als nostres
alumnes el que demana el teixit empresarial,
en aquests moments, persones polivalents,
eficaces i eficients, amb les competències
tecnològiques que les empreses ens dema-
nen i, sobretot, bones persones. Un altre
concepte que els nostres alumnes tenen
molt interioritzat és el de compartir (valor a
l’alça per a qualsevol empresari).

No n’hi ha prou tenir els coneixements teò-
rics - actualment Google ens pot informar de
moltes coses-,  hem de poder tenir la capa-
citat d’explotar el millor de cadascun i posar-
ho en valor. Un noi pot ser un “mal estudiant”
perquè els coneixements que rep no li inte-
ressen però pot tenir una habilitat innata, per
exemple, en el sector de la mecànica.
Aquest alumne no l’hem de penalitzar, l’hem
de ajudar perquè sigui un bon professional
com a mecànic i, en definitiva, sigui compe-
tent, eficient en la seva feina i que tingui la
capacitat de treballar en equip. Aquesta és
la nostra feina d’educadors. 

El nostre Centre en l’actualitat té una oferta
formativa en l’àmbit de la Formació Profes-
sional molt àmplia i, sobretot, en diferents
sectors empresarials; per tant, ens permet
copsar el pols dels empresaris i les seves
necessitats i demandes. 

Tenim un repte molt apassionant pel davant
i alhora molt il·lusionant i engrescador que
és ajudar  els nostres alumnes a fer aflorar el
millor d’ells.  

Albert Barbena

Responsable de la Formació Professional 
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LA NOSTRA PRIMERA FESTA A L'ESCOLA “ LA CASTANYADA”

EXCURSIÓ A CAN BRUGUER

Hola pares i mares, el dia de la castanyada al matí, ens ha vingut a veure la senyora castan-
yera i, a la tarda, ens han vingut a explicar un conte molt bonic: EN ROGER I ELS ARBRES
QUE SABIEN PARLAR. Tots junts hem escoltat amb molta atenció, hem ballat, cantat i ens
ho hem passat molt bé.

Nens i nenes de P-3

Com cada any a l'escola treballem la tardor. Els nens i nenes observen els canvis que aquesta
estació tan meravellosa provoca al nostre entorn més proper: els boscos canvien de color, de-
gustem fruits de la temporada, celebrem la Castanyada... 
Aquest any hem anat d'excursió a Can Bruguer per observar tots aquests canvis i aprendre
a fer una suculenta melmelada de poma!

P-5
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LA FARGA DEL MONTSENY

Els de P4 hem anat d'excursió a LA FARGA. És un
lloc meravellós on els nens i nenes gaudim de la
natura. Tenim uns monitors que ens fan un recor-
regut pel bosc i ens expliquen coses dels animals
i les plantes, així aprenem  i descobrim molts as-
pectes que desconeixíem. 

P-4
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A PRIMER JA SOM EXPLORADORS DE CONTES

Ara que ja som de primer, estem molt engrescats per llegir i cada setmana participem en els
exploradors DE CONTES. Durant el curs llegirem uns contes molt interessants. La Pilar Jar-
que, la nostra bibliotecària, passa un cop per setmana per les classes i ens reparteix els con-
tes de manera que al final tothom els haurà llegit tots.
Mireu com ens agrada que vingui!!! 

1r Primària

L'AMANIDA DE SEGON

Els nens i nenes de segon hem treballat els aliments i la vida sana. Amb el nostre grup hem
preparat una amanida com a cloenda del tema. 
Després d'un llistat fet entre tots els possibles ingredients d'una amanida, cada grup va de-
cidir quins ingredients tindria la seva amanida i qui els portaria.
I va arribar el dia de fer l'amanida. Totes eren boníssimes i sanes. Vam gaudir i menjar molt!!!
Aquí teniu una mostra de l'activitat.

2n Primària



7

P
rim

ària
SORTIDA AL ZOO

Divendres 30 d'octu-
bre, els nens i nenes
de 3r vàrem anar al
zoo de Barcelona.
En arribar vam es-
morzar i ens vam
passejar pels llocs
on hi havien els
nyus, les tortugues
gegants i els rinoce-
ronts. Després vam
anar al terrari i, un

cop allà, vàrem sentir que anunciaven l'es-
pectacle dels lleons marins. Que contents
ens vam posar!! Vam córrer a veure l'espec-
tacle, que va ser molt divertit.
Seguidament vam acabar de veure el terrari
i després ens va tocar anar a fer el taller que

organitza el zoo. Va ser un taller molt xulo i in-
teressant. Primer ens van passar uns vídeos
i ens van deixar tocar una ala de voltor, un ou
d'estruç, les escates d'un rèptil..... Llavors
ens van portar a veure els dofins. Ara ja en
sabem moltes coses. Que bonics són els do-
fins!!
A continuació vam seguir caminant tot obser-
vant animals diversos com l'elefant que li es-
taven fent la manicura.
I finalment, ja morts de gana, vam anar a la
granja del zoo on vàrem dinar i vam poder
tocar les cabres.
Ens ho vàrem passar pipa. Quin dia més
emocionant!!

3r Primària C
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VISITEM EL MERCAT DE SANT CARLES

Els nens i nenes de 4t de Primària hem anat a
visitar el mercat municipal de Granollers. L'ob-
jectiu era conèixer els aliments i les parades
que hi ha al mercat, ja que volíem aprendre
coses sobre els aliments i l'alimentació.
Quan vam arribar ens esperaven la Rosa i la
Sílvia. Elles són dues noies de l'Ajuntament que
ens van acompanyar pel mercat.
Primer de tot vam fer 4 grups. Cada grup va
tenir una tasca: investigar sobre els aliments
que hi havia dibuixats en la fitxa de treball. 
Tot passejant vam descobrir les diferents para-
des i els aliments que s'hi venen a cada una
d'elles.
La sortida va ser molt interessant. 
Vam conèixer coses molt curioses, com per
exemple:
- Hi ha una parada que venen porc, on ens van
explicar que del porc se n'aprofita tot per men-
jar, fins i tot, la seva llengua.
- Per fer caldo s'utilitza el cap de la gallina.
- El bacallà es conserva amb sal i, per menjar-
lo, cal remullar-lo i treure-li.
- La carn fresca i la carn cuinada o embotits
s'han de vendre en zones separades de la ne-
vera.
- La botifarra negre està feta amb sang i la
blanca de carn.
- Vam veure una gallina que dins tenia els ous
a mig formar.

- Venen llenties que no tenen pell i són de color
taronja.
- Al forn de pa venen pa d'espelta que no té blat.
- Hi ha embotits com el xoriço que porten espè-
cies per donar més gust.
- A la peixateria vam veure peix blanc i blau i
ens van ensenyar que per diferenciar-lo cal
mirar la seva cua.
- Sobretot a totes les parades vam poder des-
cobrir que ara s'hi venen els aliments de la tem-
porada de tardor, però que a vegades tenen
d'altres productes que no són de temporada
perquè els porten d'altres països.
En acabar la passejada vam fer una foto de
grup i vam tornar cap a l'escola. 
Podem dir que la sortida va ser molt interes-
sant.
Us convidem que hi aneu i passegeu pel mer-
cat.

Nens i nenes de 4t Primària B
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VISITA AL CRAM

El dimecres 18 de novembre els alumnes
de cinquè de Primària vam anar d'excursió
al CRAM (Centre de Recuperació d'Animals
Marins). És el primer cop que es fa aquesta
excursió a l'escola.
Està situat al Prat del Llobregat. Un dels
projectes del CRAM està relacionat amb els
taurons. Vam fer un joc per saber la impor-
tància que tenen els taurons al mar. Des-
prés vam veure tres vídeos. Un dels vídeos
era una broma i, als altres dos es veia com
els pescadors tallaven les aletes als taurons
i els tornaven a tirar al mar encara vius on
acabaven morint ja que s’havien quedat
sense cap aleta per nedar. 
Vam fer, també, una petita obra de teatre on
hi sortien: pescadors artesanals, pescadors
no sostenibles, associació Protegim els tau-
rons i els policies de la UE(Unió Europea). 
Per acabar, vam anar a veure unes tortu-
gues que el CRAM ha anat acollint per sal-
var-les de les diferents ferides que
presentaven. Ens van explicar el cas de la
Lluna que a l'aleta se li va enganxar una
xarxa durant molt de temps. Un pescador va
trobar la Lluna i va trucar al CRAM. No li van
poder salvar i van haver de tallar-li l'aleta in-
fectada, però ara sap desplaçar-se amb
només una. 

Alumnes de 5è C de Primària

Paula Codó
Ariadna Pou
Érik Resina
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ia Este primer trimestre en sexto hemos trabajado como expresión escrita la descripción de un paisaje.
El punto de partida era buscar un lugar que para ellos fuera realmente especial, que les gustase
mucho y en el que se encontraran de maravilla.

DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE ESPECIAL

Cabo de Gata

Cabo de Gata es un pueblo pequeñito si-
tuado en Almería, en la provincia de Anda-
lucía. Este pueblo es muy bonito y os
recomiendo ir.
Hay un mar muy grande rodeado por mon-
tañas muy altas. En el mar siempre hay bar-
quitas de pescadores. En la orilla hay un
puerto pequeñito que lo utilizan para pescar.
La playa es pequeñita, en ella también hay
barcas de pescadores y gente bañándose.
Hay algunas terrazas para comer y todas
las casas son blancas. 
No se ve, pero en este mismo pueblo hay
unas rutas muy interesantes. Visité un faro
muy bonito que está en la cima de una mon-
taña muy alta con muchas curvas, y además
se pueden ver algunos animales.
Me ha gustado mucho ir allí porque es un
pueblo muy tranquilo y te puedes refrescar,
pero hace mucha calor !!!

Jordi Freire  6è A

Calella de Palafrugell

Mi paisaje escogido es Calella de Palafru-
gell. Calella es un lugar tranquilo y precioso.
Tiene unas playas increíbles para bañarse,
jugar, hacer castillos de arena o pasear por
ellas. También hay muchos sitios para ir a
pescar con caña. Si tienes un barco puedes
llegar a muchas calas espectaculares donde
bañarte, bucear, ver peces de colores... 
En mi paisaje es mediodía, el sol brilla y hay
poca gente en las playas. Se ve el puerto
con muchos barcos y lanchas.
Hay lugares de Calella con vegetación y pe-
queños bosques. Al fondo puede verse una
montaña donde hay un faro que durante la
noche ilumina a los barcos. El mar resplan-
dece con la luz del sol. 
Siempre que voy a Calella siento una sen-
sación de inmensa alegría. 

Oriol Pujadas 6è B
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Saurí

Saurí es un pueblo de montaña, muy peque-
ñito y muy bonito. Está en el Pirineo de Lleida,
cerca de Sort.
Saurí me da tranquilidad. También diversión
porque tengo muchos amigos.
¡Saurí en otoño es muy bonito! ¡Todos sus
bosques… se transforman! ¡Todas sus hojas
se vuelven de colores: amarillo, rojo, verde,
marrón…! 
En Saurí hay muchos caminos para ir de ex-
cursión y a mí me encanta.
En sus bosques puedo respirar aire puro, el
de las montañas. Cuando voy a Saurí, en
otoño, veo todos sus árboles de colores, y me
pongo muy contento porque significa que la
temporada de esquí está muy cerca, pues a
veinte minutos, hay pistas de esquí.
En la foto se ve el pueblo desde la entrada, el
aparcamiento. ¡Hay montañas superaltas! 
En verano hace calor pero en otoño, invierno
y parte de la primavera hace mucho frío.
Desde Granollers hay unas 3 horas de camino
(en coche).
Para mí, Saurí, es un pueblo muy bonito y mi
favorito.

Àlex Martín 6è C

Mi lugar preferido

Este hermoso campo de girasoles se en-
cuentra en la provincia de León, muy cerca
del pueblo donde paso las vacaciones. Me
encanta la tranquilidad que se respira en él.
Sólo se pueden oír los tractores que están a
kilómetros de allí.
No pasan nunca desapercibidas las miles
de caras que te miran y deslumbran con el
espectacular contraste entre el amarillo de
los delicados pétalos, que parecen de papel
de seda y el intenso verde de las hojas, cu-
biertas de pequeñas espinas.
Entre los preciosos girasoles, puedes en-
contrar ratones del maíz, que son igual de
pequeños que medio pulgar. También, de
vez en cuando, un pajarillo que para a tomar
el sol y comer unas pipas. Me gusta obser-
var el esfuerzo de las hormigas para atra-
vesar las grietas que se forman en la tierra
seca.
¡Estoy deseando poder volver a tocar un
resplandeciente girasol! Además, creo que
la palabra girasol es la más hermosa que
existe. ¡Qué ganas tengo de volver a estar
entre ellos!      

Ona Lasierra 6è D

DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE ESPECIAL
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TREBALLEM LA POESIA

Si jo PoGuéS volar

Si jo pogués volar
no sé pas on voldria anar,

en l'únic que voldria pensar
seria a anar-me'n i no tornar.

El cel és molt gran,
però sempre s'ha d'anar vigilant,

perquè sent un ocell
pots xocar-te contra algun cartell.

Jo crec que això de volar
em podria agradar,

però si jo pogués triar
tot es quedaria com està.

Aleix Ferrer
2n ESO C

la GENT

Si jo fos una noia de Síria
no voldria sentir la por de la guerra,

voldria sentir la pau i l'alegria
a qualsevol lloc de la terra. 

Si jo fos una noia de l’Índia
no voldria viure en la pobresa,
voldria poder compartir la vida

sense importar la riquesa. 

Si jo fos una noia del Senegal
i hagués d’anar a l’escola caminant,

m’agradaria que el meu poblat
tingués una escola al costat.

Si jo fos una noia catalana 
no voldria que ningú passés gana,

voldria que tots els meus companys
s’ajudessin durant molts anys.

Anna Riera 
2n ESO D

Durant la primera avaluació, a l'assignatura de llengua catalana hem escrit poesies, un
gènere literari que sovint el veiem distant i difícil. No obstant això, amb pràctica i algu-
nes indicacions tècniques, els alumnes escriuen textos reeixits i que els hi són molt
satisfactoris. A continuació us en volem ensenyar un parell d'aquestes produccions:
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AGERMANAMENT DE 3r D’ESO I 3r DE PRIMÀRIA

El passat 6 de novembre els alumnes de 3r
d'ESO vàrem fer l’agermanament amb els
nens i nenes de primària. Aprofitant el vintè
aniversari de la Fira de la Solidaritat vam
jugar amb el número vint i, conjuntament amb
els agermanats, vam retallar trossos de dia-
ris i els vam enganxar en el número, de ma-
nera que vam crear entre tots dos grans
números que representaven una part de la
història de l’escola. També vam explicar als
nens i nenes què volia dir ser solidari i què és
la Fira de la Solidaritat. 
Els alumnes de 3r d’ESO ens vam agerma-
nar amb els alumnes de 3r de primària i cal
dir que va ser una gran experiència passar
temps amb ells coneixent-los i pintant els nú-
meros.

Nerea Montes
3r ESO C
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SORTIDA A LA POTABILITZADORA D'AIGUA 

DE SANT JOAN DESPÍ

El dijous 16 d'octubre, els alumnes de 4t
d'ESO que fem l'optativa de Física i Quí-
mica, vam anar a Sant Joan Despí a visi-
tar la planta potabilitzadora d'aigua i a
Cornellà, a visitar el Museu de l'aigua.
Ens vam dividir en dos grups; un va co-
mençar visitant el Museu de l'aigua, i l'altre
va començar la visita a la potabilitzadora.
A la potabilitzadora, vam fer una visita
guiada, en la qual ens van explicar el pro-
cés pel qual potabilitzen l'aigua del riu Llo-
bregat. Va ser una visita molt interessant,
ja que vam aprendre el viatge que fa l'ai-
gua abans de ser consumida. 
Al Museu de l'aigua, vam fer una visita
lliure, en la qual havíem d'anar mirant les
vitrines i llegint-ne els textos correspo-
nents. Va ser una experiència molt posi-
tiva, ja que vam aprendre moltes coses
noves; com, per exemple, vam veure com

s'ajunten les molècules d'aigua en els tres
estats, com escalfaven l'aigua antigament,
etc.
En conclusió, aquesta experiència va ser
molt enriquidora per tothom, vam aprendre
moltes coses, ens ho vam passar bé i vam
gaudir d'un dia magnífic junts. 

Meritxell Clos
Alba Graupera

4t ESO
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CAMINADA PAU 4t ESO
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El passat dijous 12
de novembre els
alumnes de la
USEE vam confec-
cionar un megaca-
lendari d'advent en
un arbre de Nadal.
El procediment que
vam seguir va ser:
vam pintar l’arbre,
vam fer les lletres

amb purpurina, vam posar boles decorades
amb desfets de plastidecors i vam escriure
els dies de la setmana en anglès. Va ser una
activitat molt divertida on vam treballar les as-
signatures de Plàstica, Anglès, Religió i
Mates.
Esperem que us agradi!!

Grup USEE

CALENDARI D’ADVENT

CONCURS DE FOTOGRAFIA

Mireia Lloret

Clàudia Chen

Mar Garcia

Isidre Sala Vila

El passat 27 de novembre, dia de Sant Josep de Calassanç, un grup d’alumnes d’ESO
van participar en el concurs de fotografia artística.
Aquestes són les fotografies guanyadores.
Agraïm al senyor Tura que ens va fer de jurat.
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GAME – JAM a la King

Un alumne de segon curs del DAM - Viod (en
Javier Olivares) va participar el mes passat a
la King Gamejam que s'ha fet a Barcelona a
la seu de la famosa empresa productora de
"Candy Crash seu". 
Ha format part d'un equip format per dos pro-
gramadors (en Javi un d'ells), un Game de-
signer i una artista. El joc que ha hagut de fer
s'ha basat en la temàtica "Els objectes co-
bren vida". 

Segur que ha estat una experiència molt  en-
riquidora per ell i que l'ha ajudat a créixer
com a futur professional del sector.
L’empresa King va néixer el 2003 a Londres
i el 2012 va ubicar  a Barcelona un centre de
creació i desenvolupament de videojocs so-
cials per internet, donant feina en l’actualitat
a unes 400 persones. 
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NOU INICI DEL CURS SEFED

El passat mes de novembre, hem iniciat una nova edició del curs de simulació d’empre-
ses “Programa SEFED”. Aquesta formació, de caire administratiu,  actualment està vin-
culada a un Certificat de Professionalitat “Activitats de gestió administrativa”. Aquest nou
curs formarem a 24 persones desocupades durant un període de 8 mesos. 

Estem realitzant aquesta acció formativa des del 1998 i d’una manera ininterrompuda en
el nostre Centre. Durant tots aquests anys podem dir que les insercions han estat bones,
de mitjana hem tingut al voltant del 60% d’insercions. 

Totes aquestes persones que estan participant en el curs queden incloses en la nostra
borsa de treball i, també, al programa Incorpora de l'Obra Social de la Caixa per la seva
intermediació laboral. 
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S'apropen les vacances de Nadal i l'ambient que
es respira ja anuncia l'aturada nadalenca: els
llums penjats als carrers, les façanes guarnides,
el fred, els aparadors plens de regals... ens fan
ben present el Nadal. A l'escola, a més de tots
aquests elements i del nerviosisme que s'apo-
dera aquests darrers dies de l'any dels alumnes,
un altre aspecte que ens anuncia el final del tri-
mestre és el cafè literari per a pares i mares.
Des de fa ja alguns cursos, a finals de cada tri-
mestre a la mediateca organitzem un cafè literari
on tots els pares i mares de l'escola hi sou con-
vidats.
Aquest curs, el cafè literari del primer trimestre
tindrà lloc el divendres 18 de desembre, de les
15:15 a les 16:30. El lloc, com sempre, és a la
mediateca de l'edifici de secundària.
Amb un cafè en una mà i un llibre en l'altra, l'es-

tona del cafè literari el dediquem a parlar de lli-
bres i a recomanar-ne. També mirem les darreres
novetats literàries, els títols que segurament més
es vendran o es llegiran per Nadal... i sense ado-
nar-nos-en la tarda passa volant.
Tant si sou devoradors de llibres com si esteu en
aturada tècnica de lectura, al cafè literari del 18
de desembre hi sou convidats per passar una
bona tarda literària.

CAFÈ LITERARI PER A PARES I MARES

LES MALETES VIATGERES DE P4

Com cada curs, el nostre amic el carter Llucià ha
vingut a l'escola a visitar els nens i nenes de P4.
Quan per fi arriba el dia de la visita, que tots els
nens i nenes de P4 esperen amb moltes ganes i
il·lusió, se li fa una gran rebuda a la biblioteca. I
sabeu per què els nens i nenes esperen amb can-
deletes que arribi el carter Llucià? Doncs molt
senzill, perquè saben que portarà les maletes viat-
geres!!! Com ja sabeu, hi ha una maleta viatgera
per classe i cadascuna consta de 7 llibres, un per
cada dia de la setmana, i una llibreta on escriure
o dibuixar algun aspecte o tema relacionat amb
els contes llegits. Aquestes maletes visiten set-
manalment la casa d'un alumne i, en família, cada
dia es llegeix un llibre i, normalment a final de set-
mana, es fa el dibuix o l'escrit a la llibreta.
La visita del carter Llucià també té molt bon final,
ja que la Pilar, que és la bibliotecària, l'acomiada
explicant un conte per a tots els nens i nenes.
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ELS EXPLORAD@RS TORNEN A LA FEINA

Durant la primera avaluació hem engegat una
nova edició del concurs de l'Explorador de llibres.
Com ja sabeu, es tracta d'una iniciativa per fo-
mentar l'hàbit lector i també perquè els partici-
pants facin de crítics literaris. 
Aquest curs hem modificat el format de l'Explora-
dor de cicle superior de primària i de tots els cur-
sos de secundària. Mentre que de 1r a 4t de
primària els alumnes que participen en el concurs
llegeixen 4 llibres que proposem des de la biblio-
teca, a 5è i 6è en proposem 5 i n'afegirem 3 més
que els alumnes sabran més endavant. En tot
cas, per Sant Jordi tindrà lloc una final (l'hem ano-
menada Champion book) en què cada classe de
cinquè i sisè haurà de respondre un seguit de
preguntes sobre els llibres i guanyarà la classe
que millor ho faci. Pel que fa a secundària, en el
nou format del concurs hem seleccionat més de
40 títols que els alumnes poden llegir al llarg del
curs. Qui s'apunti n'ha de llegir almenys 4 i es
premiarà els alumnes que més llibres llegeixin. 
L'explorad@r es duu a terme a moltes escoles
pies de Catalunya, no només a la nostra, i els tí-

tols dels exploradors han estat seleccionats per
especialistes en el món de la lectura, de manera
que es tracta de llibres que solen agradar moltís-
sim. 
Així, tant si us agrada llegir com si no trobeu lli-
bres que us facin gaudir amb la lectura, l'explora-
dor de llibres és una oportunitat fantàstica per
gaudir llegint. 
Al nostre blog (La teca de la mediateca) trobareu
tota la informació sobre el concurs i sobre tot allò
que tingui relació amb la biblioteca i la mediateca
de l'escola. 
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LLIBRES PER NADAL

En tornar del pont de la Puríssima, els alum-
nes de 1r i 2n d'ESO han tingut una entrada
escolar força literària. Entre el 9 i l'11 de
desembre, els 4 grups de 1r, els 4 de segon
i el GR també de 2n han anat a la llibreria
La Gralla i els hi han presentat tot de llibres,
alguns novetats i, altres, més clàssics per a
què puguin demanar-ne un (o més) com a
regal de Nadal. L'objectiu és que coneguin
títols de qualitat que els engresquin a llegir
si no tenen l'hàbit lector consolidat, o bé els
facin gaudir si ja són devoradors de llibres.
Aquesta activitat ja fa alguns cursos que
s'organitza des de les assignatures de llen-
gua de l'escola i els professors encoratgem
els alumnes a què un regal de Nadal sigui
un llibre, independentment del lloc on es
compri i també sense que hagi de ser for-

çosament algun dels títols presentats a La
Gralla.
Tant de bo que al gener, quan preguntem
com han anat les vacances i els regals, la
resposta a la primera pregunta sigui positiva
perquè, entre altres aspectes, un regal hagi
estat un llibre que hagi fet passar moments
inoblidables al seu lector. 

LLEGIM PER NADAL

A continuació us proposem unes lectures que, no
en tenim cap dubte, faran les vostres delícies du-
rant les properes festes nadalenques:

Per als més petits:
TALLEC, Oliver. Qui,
què, qui? Editorial Bira-
biro. 
Es tracta d'un llibre on
cal ser molt observador i

on es posarà a prova la capacitat deductiva dels
menuts. Es tracta d'una bona proposta per pas-
sar una estona distreta i divertida amb els més pe-
tits de casa.

ALEMAGNA, Beatrice. El meravellós peludiu-
renudiu-xiquitiu. Editorial Combel. 
L'Edith és una nena de 5 anys a qui els amics
anomenen Eddie, que se sent una mica inútil, ja
que a casa seva tothom té un do especial menys
ella. Un dia sent dir a la seva germana que és l'a-
niversari de la mare i ella, que no vol ser menys
que els seus familiars, decideix fer-li un regal molt
especial: un  “Peludi-Renudiu-xiquitiu”. És un lli-
bre amb unes il·lustracions precioses i amb el
qual pots passar una bona estona mirant tots els
petits detalls.



Per a primària:
Modiano,Patrick; Il·lustrador:
Sempé. Catherine. Editorial Bla-
kie Books.
Portar ulleres quan ets petit pot
semblar molest, pesat... però la
Catherine i el seu pare ens en-
senyen que no és pas cert, ja que
gràcies a les ulleres imaginen el
món de dues maneres diferents:

quan es treuen les ulleres veuen "un món de
somni, tou i delicat" i quan les porten estan al món
real.
Una petita novel·la tendra i divertida que t'ajudarà
a veure el món de maneres diferents tot i que
no porteu ulleres.
BLYNTON, Enid; Il·lustrador: Tony Ross. Siete
Secretos: El club de los Siete Secretos. Editorial
Juventud.
Ser 7 amics, tenir les pròpies sigles CSS (Club
Set Secrets), un cobert per fer les seves troba-
des, una contrasenya... i sobretot buscar algun
misteri per descobrir. Els Set Secrets ho tenen tot
i la seva primera aventura els convertirà en au-
tèntics detectius.
Es tracta d'una nova edició del clàssic dels set
secrets amb il·lustracions d'en Tony Ross.

Per a secundària:
MARTÍN, Andreu; RIBERA,
Jaume. 
Els bessons congelats. Grup
62/Fanbooks.
El Flanagan ja té dinou anys i se'n
va a Valldenàs, un poble d’alta
muntanya, on s'han trobat dos

bessons morts i congelats enmig d’un bosc. Quan
el Flanagan comença a fer preguntes, de seguida
s’adona que l’alcalde, la policia local i altres per-
sones sospitoses es comporten d’una manera
massa estranya... El Flanagan es llança de cap a
investigar! 
Si no coneixes els llibres d'en Flanagan, en
aquesta història tindràs intriga i emoció assegu-
rada. I si ja has llegit altres títols, continuaràs gau-
dint de les seves deduccions i aventures sempre
properes i creïbles.
MORGENSTERN, Susie. Trad. Jordi Vidal.
Cartes d’amor de 0 a 10. Edicions Pagès. 
L'Ernest, de 10 anys, no té pare ni mare ni tam-
poc cap tipus de distracció de casa a l'escola i de
l'escola a casa. Bé, cap no: compta amb una
carta indesxifrable que el seu avi va enviar a l'à-
via quan estava al front. A més, l'Ernest coneix a
la Victoire, una nena de l'escola i la seva vida fa
un tomb... Com diu l'Ernest la Victoire és natural,
enèrgica. EXISTEIX!

Per a Batxillerat i adults:
VIVES, Antoni. I demà, el paradís. Editorial La
Magrana.
Dues històries en paral·lel: la colònia espanyola
de Fernando Poo, a Guinea Equatorial, als anys
cinquanta i el Cadaqués aïllat dels anys vint i
trenta que desemboquen en una de sola.
Literatura del país d'altíssima
qualitat, al nivell de Les veus
del Pamano, de Jaume
Cabré, o Camí de sirga, de
Jesús Moncada. 
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ENTREVISTA A L’ESCRIPTOR FRANCESC MIRALLES

En Francesc Miralles és l’autor, juntament amb en
Javier Ruescas, de Pulsacions, el llibre que s’ha lle-
git a l’assignatura de català de 2n d’ESO durant la
1a avaluació.
Aprofitant aquest fet, la Carla Parcerisas i la Judit
Planes l’han entrevistat mitjançant l’Skype. Ell des
de casa seva i els alumnes des de la mediateca han
parlat de literatura, música i altres temes que tro-
bareu tot seguit.

Quan vas començar a aficionar-te a l’escrip-
tura?
Vaig començar a escriure petites històries quan
tenia 8 o 9 anys. Però un llibre sencer no el vaig es-
criure fins a tenir-ne 30.

De petit ja volies ser escriptor?
De marrec volia ser bomber, astronauta i veterinari.

Pulsacions l’has escrit juntament amb en javier
ruescas. Explica’ns com el vas conèixer.
El vaig conèixer per un comentari que vaig fer del
seu llibre El templo de las mil puertas i després vaig
coincidir amb ell en presentacions de llibres.

Com us ho vau fer per escriure el llibre si en ja-
vier viu a Madrid i tu a Barcelona?
El primer capítol el vam fer per Whatsapp. Així vam
comprovar si funcionava aquesta manera d’escriure
i comunicar-nos. Els altres capítols ens els vam
anar enviant per correu electrònic.

Quant temps vau trigar a escriure el llibre?
Vam trigar més o menys 6 mesos.

En el llibre, cada capítol comença amb un afo-
risme (frase feta enginyosa que enuncia una
norma científica, filosòfica, moral… sense ar-
gumentar-la) atribuïda a Buda. D´on vau treure
aquests aforismes? 
Uns quants ja els sabíem i d’altres els vam treure
del Whatsapp.

En què et vas inspirar per escriure els noms
dels personatges?
Els noms del personatges que vam triar en Javier i
jo vam voler que no fossin massa habituals, però
que tampoc fossin desconeguts. Per exemple, el
nom de Phoenix el vam treure d’un mite. I el nom
d’Èlia va sortir del nom de la filla d’un amic d’en Ja-
vier.

Teniu pensat escriure una continuació de Pul-
sacions?
Ja hi ha una segona part del llibre, però els perso-
natges canvien de nom.

Tens intenció d’escriure més llibres amb en ja-
vier ruescas?
Tal com us he explicat hem escrit la segona part de
Pulsacions i de cara al futur ja veurem si coincidim
en nous projectes.
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és possible que ens trobem la pel·lícula del lli-
bre?
Això ja no depèn només de nosaltres, els autors del
llibre. Caldria trobar una persona del món del ci-
nema que volgués fer la pel·lícula.

Has escrit altres llibres?
Sí, n’he escrit uns 30 o 40.

i quin és el teu proper projecte?
Sempre tinc algun projecte en ment. En aquests mo-
ments estic escrivint una novel·la amb la Care San-
tos. La Care és una de les autores més llegides del
país a nivell de literatura juvenil. Els seus llibres han
estat traduïts a molts idiomes. 

a part de la literatura, un altre dels teus interes-
sos és la música, oi?
Sí, la música m’agrada moltíssim.

Hem llegit que formes part del grup de música
Nikosia. és així?
Vaig formar-ne part, però actualment Nikosia ja no
existeix. La raó és que els components del grup han
hagut d’anar a viure a altres llocs.

Qui era el compositor de les cançons del grup?
La majoria les cançons les vaig escriure jo.

Quin dia vindràs a l’escola a parlar del teu llibre?
He de venir el dimecres 16 de desembre.

Doncs estarem molt contents de rebre’t. adéu!
Adéu.
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• la vida m’ha ensenyat ... que t‘has d‘adaptar a
les circumstàncies que t‘han tocat viure i lluitar
per tirar endavant els teus propòsits. També t‘en-
senya a valorar les petites coses de cada dia.

• El meu millor record és … en tinc uns quants;
el naixement dels meus fills quan començaven a
caminar, quan deien les primeres paraules, un
estiu de viatge a Suïssa amb la família i, d‘una
manera especial, els petons del meu pare els úl-
tims mesos de vida.

• El moment més difícil que he viscut fins ara
ha estat … sens dubte, la mort del nostre fill. És
l‘experiència més dolorosa que he viscut. La sen-
sació de buidor i desesperació et marquen per
tota la vida.

• No m’agrada gens … les persones que tenen
dues cares i actuen segons convingui. Tampoc
m‘agrada saber que hi ha solucions en alguns
problemes però que, per interessos personals o
partidistes, no es solucionen.

• Em sento molt feliç quan … estic amb la meva
família compartint bons moments, quan veig que
aquells alumnes amb grans dificultats van millo-
rant en tots els sentits, quan veig iniciatives de
persones solidàries que aporten el seu granet de
sorra per millorar el món.

• No podria passar sense … el meu cafè del
matí, menjar pa als àpats, anar a la muntanya a
desconnectar i, sobretot, sense l‘afecte de les
persones que m‘envolten.

• El que més por em fa és … una mala notícia
d‘un familiar o amic. No saber estar a l‘alçada de
les circumstàncies.

• El que més em diverteix és … cuidar-me de
les plantes i del meu petit hortet, anar a cantar a
la coral, fer invents a la cuina, riure amb les com-
panyes de les sortides dels alumnes, les sobre-
taules amb els amics...

• El nom de l’escola on he passat més anys es
diu … escola Vedruna, on hi vaig estudiar i des-
prés vaig fer de mestre fins la fusió amb l‘escola
Pia. En tinc sobretot bons records.

• recordo especialment un professor/a que es
deia ... Rosa Mº i era la meva tutora a 4t de Bat-
xillerat per ser una persona molt propera i acolli-
dora que sabia motivar-nos, era trencadora i el
seu tarannà em captivava.

• El món seria millor si … ens deixéssim de pro-
tagonismes i penséssim més en els altres, co-
mençant pels més propers.

• El meu somni és ... acabar el camí de St.
Jaume, viatjar i conèixer món, que Catalunya as-
soleixi la sobirania política i fer-me encara més
gran sabent viure en pau amb mi mateixa i amb
els altres.

Margarida Bosque, mestra de Primària

12 RESPOSTES PER COMPARTIR
12
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o
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es
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Passen les setmanes i els organitzadors de
la XXIIa edició de la caminada a Montserrat
anem ajustant tots els preparatius que com-
porta aquesta activitat, que no són pocs. En
castellà diuen, però, que “sarna con gusto no
pica”. I com que la veritat és que ens ho pas-
sem molt bé muntant-la, totes les hores i els
esforços que hi dediquem els considerem ben
invertits.

Estem molt contents de poder-vos anunciar
que la nova pàgina web de la caminada ja
està operativa. Si encara no hi heu entrat no
us la perdeu.  I si us agrada, hi trobeu a faltar
alguna dada o, senzillament, ens voleu fer-ne
algun comentari, escriviu-nos a . Totes les
vostres aportacions ens seran profitoses i ens
ajudaran a millorar.

I ara us donem deures: si voleu participar a la
caminada us heu d’inscriure entre el 25 de
gener i el 12 de febrer de 2016. Com?
Doncs omplint el formulari web que trobareu
a la pàgina web i fent efectiu el pagament dels
10 euros de la inscripció a qualsevol de les
recepcions dels dos edificis. Compte, perquè
omplint el formulari no n’hi ha prou: la inscrip-
ció només serà vàlida quan es realitzi el pa-
gament. Pel que fa als menors d’edat, a partir
d’ara en el moment de la inscripció caldrà por-
tar omplert correctament el document Autorit-

zació per a menors, que podreu descarregar
del web. 

Ja per acabar, us volem recordar que en-
guany tornarem a sortejar tot de productes
entre els caminants que arribin a Montserrat i
que també hi haurà una bossa del caminant
per a tots els inscrits. Per sobre de tot, però,
si us animeu a participar a la caminada volem
que sigui perquè teniu moltes ganes de pas-
sar-ho bé i de fer quilòmetres fins a Montse-
rrat!!! 
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del Mou-te d’ESO han realitzat les convivèn-
cies dels 3 dies diferents d’hivern, en les
quals es troben a nois i noies del Mou-te d’al-
tres Escoles Pies. 
El primer cap de setmana va ser el torn dels
“júnior” que van anar a Tàrrega. El seu lema
era Cap on vas?, tema que volia fer sentir als
nois com els refugiats quan arriben a un lloc
nou i són acollits pels voluntaris. 
El següent cap de setmana, els nois i noies
de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat es van trobar

a Calella per començar les esperades convi-
vències sota el lema “Estem vius!” on van
aprendre que cada moment és únic i l’han de
viure amb intensitat. 
Tant els 3 dies a Tàrrega com a Calella van
ser tot un èxit, i tant nois com monitors s’ho
van passar d’allò més bé retrobant-se amb
vells amics i coneixent-ne de nous. Esperem
poder repetir ben aviat!
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La setmana de la ciència d’enguany ha estat tot un èxit!

Xerrada inaugural "El Joc de l'Economia"  per la
Dra Merche Galisteo

“Diagnosi, avaluació i seguiment de l'estat
de salut dels ecosistemes fluvials mitjançant
l'ús de diatomees bentòniques” per Dra
Roser Ortiz

“Dissenyem fàrmacs amb superordinadors!”
per l'exalumne de l'escola Daniel Lecina

“Com fer fotografies espectaculars !!!! ”
Per l'exprofessor de l'escola Frederic
Monmany 

“Les matemàtiques i la música”
per Oriol Izard

Medicina en la dona. Un Camí llarg i dur
però amb molt bona recompensa” per la
Dra Cristina Soler exalumne de l'escola

Presentació d'alguns treballs de recerca
de batxillerat de l'àmbit científic tècnic.

Acte de cloenda de la Setmana
de la Ciència.
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Els més de 550 participants a les activitats ex-
traescolars de la nostra Escola ens vàrem trobar
el passat diumenge 22 de novembre per celebrar
la Diada anual que aquest any repetia espai, el
camp de futbol de la Font Verda. Totes les sec-
cions esportives i culturals vàrem compartir acti-
vitats lúdiques repartides per tot el camp de futbol
durant el matí. Aquestes es van aturar per donar
pas a la tradicional desfilada de tots els compo-
nents de les activitats, la lectura del manifest ins-
titucional en contra de la violència masclista i els
parlaments de les autoritats que ens acompanya-

ven, l'alcalde de Granollers Josep Mayoral, el re-
gidor d'esports Álvaro Ferrer i el director Gerent
Xavier Ambròs. 
Com totes les festes importants no podia finalit-
zar sense abans fer la foto de família i compartir
una estona de menjar, aquest cop va ser una gran
xocolatada per tothom. Cal felicitar i agrair a tots
els responsables i col·laboradors dels grups la
feina feta durant tot el matí. També a les famílies
i a l'AMPA de l'Escola que ens van ajudar a pre-
parar i repartir les més de 700 racions de xoco-
lata i melindros.

PRE-SELECCIONS CATALANES DE VOLEIBOL

Dins del procés de configuració de les futures
Seleccions Nacionals Infantils i Cadets,  la Fe-
deració Catalana de voleibol va convocar a 6 ju-
gadores dels equips de  l'Escola Pia Granollers
per participar en la primera jornada d'entrena-
ments que es va celebrar el diumenge 15 de no-
vembre en el poliesportiu del Consell Català de
l'Esport a Esplugues del Llobregat. Les jugado-
res són la Gemma Pujal, la Judith García, l’Aida
López i la Joana Borràs ( Infantils ), i la Júlia

Gómez i la Mercè Oliveras ( Cadets ). L'entre-
nament es va dividir en dues sessions de tarda
que van aplegar 27 jugadores infantils i 45 ca-
dets de tot Catalunya. D'aquí sortiran les 12 ju-
gadores que representaran Catalunya en el
proper Campionat d'Espanya de Seleccions au-
tonòmiques. Felicitats per la feina feta i molta
sort a totes les seleccionades.  
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TROBADA ESCOLES DE BÀSQUET

El matí de la vigília de la Diada d'Extraes-
colars la secció de bàsquet va organitzar la
seva primera trobada d'Escoles de bàsquet
de la temporada en el pavelló de Can
Bassa. Els equips convidats van ser el CB
Les Franqueses i el CB La Garriga. Els
nens i nenes de primer i segon varen poder
posar a prova les tècniques que tots els di-

marts i dijous aprenen en el pati de l'escola.
Es van jugar dos partits molts disputats en
què tots els jugadors i jugadores es van es-
forçar al màxim per ajudar a l'equip. Una ex-
periència molt enriquidora i divertida tants
pels jugadors/es com  pels familiars que
omplien la grada.
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DIADA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ ‘15
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