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EL TWITTER: LA IMMEDIATESA DE LA INFORMACIÓ I MOLT MÉS
La Fira de la Solidaritat ha estat tot un éxit! Gràcies a tots: pares i mares, nens, avis i tiets, personal de l'escola... #20anysfentfira
Des de l'escola t'assessorem i acompanyem en
la cerca de treball. Demana informació!
938794314 -Programa #incorpora
Matí de simulacre de prova del Cambridge. Desenes @alumnes_epiagra preparen l'examen oficial de juny.@Merit_School
La Piruleta ha arribat a P3! La nostra nova companya és una gallina i ens ha regalat algun ou!
Estem molt contents!
Estades
al
Canadà
http://www.epiagranollers.cat/2016/02/estades-alcanada.html…
Àngel Burgas visita els alumnes de 2n d'ESO
Oberts a l'intercanvi (2): uns altres docents a explicar el projecte d'interioritat de l'escola a mestres de Menorca.
Oberts a l'intercanvi (1): uns docents de secundària a Madrid a conèixer el projecte educatiu de
l'escola Padre Piquer.
A 4t de primària hem fet maquetes per treballar
l'aparell digestiu.
Alumnes 1r ESO @epiagranollers #SUMMEM
aprenents periodistes al @maticatradio a @granollers amb motiu de @lamitja
Els mitjans es fan ressò de la presentació del
SUMMEM
Mirem d'entendre la situació dels refugiats en un
vídeo. Quina atenció! #DENIP2016
Anem a buscar els companys per a l'apadrinament del #DENIP2016 Uns hem marxat, altres
ens acullen #totssomrefugiats
Ens fa por els canvis, però només canviant nosaltres podrem canviar el món. @CarlesCapde
#EducarAquíAra
Matinal d'Orientació a BATX: futur acadèmic i professional d'@alumnes_epiagra Xerrades, conferències, fira, mostra..

Editorial

El món en el qual vivim actualment és el de la immediatesa i el twitter és un exemple que ho reflecteix. La societat actual va a un ritme cada
vegada més ràpid i el món de la informació s'hi
ha adaptat. Quan arriba l'hora del telenotícies o
de llegir els diaris de paper, aquelles notícies ja
semblen passades perquè les hem pogut consultar abans a través de les xarxes. Un dels darrers
exemples que recordo és la notícia del famós pas
al costat de l'Artur Mas com a president del govern de Catalunya cedint el lloc a l'actual president, Carles Puigdemont, per cert, usuari actiu del
twitter. El telenotícies vespre d'aquell dia ja s'havia quedat “obsolet”, en el bon sentit de la paraula. Disposem de les notícies a l'instant i la
informació ens arriba des de qualsevol punt del
globus, per molt lluny que estigui. El món està
connectat en xarxa i globalitzat. Nosaltres ens
hem transformat en ciutadans globals i els nostres fills ja han nascut sent-ne.
Avui he decidit fer una ullada al twitter de l'escola
i anar repassant els tuits del dia a dia, des del present, i retrocedint en el temps. Us en reprodueixo
alguns:
Avui #EnglishDay a l'escola! Descobrint unes altres cultures: música, balls, tradicions, gastronomia, contes...
Jornada de portes obertes en marxa! L'aparcament de cotxets està ple!!
Alumnes de 1r d'ESO explicant la seva experiència a l'escola a les famílies dels alumnes de 6è
#valorsquefanpersones
Equips motors de @escolapiacat amb @Coperfield4sg orientant decisions sobre el #SUMMEM a
@epiagranollers
Els alumnes de 6è estem de visita a @PobleEspanyol treballant en el projecte de las Comunitats
autònomes #SUMMEM
#FraseDelDia http://buff.ly/1Q1Xi4B El què hem
d'aprendre ho aprenem fent-ho. [Aristòtil] Les nostres actituds: ACOLLIDORA
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Editorial

Pràctiques de química a UB. 2n batxillerat científic i tecnològic #química @UniBarcelona
Dijous, mercat a Granollers poesia a l'escola
Participació de l'Escola Pia a la marxa pel clima
de Granollers. #jovesxclima
Activitat interclasses: els alumnes de batxillerat
expliquen contes als més petits de l'escola #DiaCalassanç
El #DiaCalassanç el voluntariat de l'escola comparteix la festa amb la gent gran al @hggranollers
Encara no has vist el vídeo del pregó de #StCalassanç? https://vimeo.com/147018473 L'educació pot canviar el món
Nou àlbum de fotos "A 2n hem fet amanides" (us
heu de validar amb l'usuari d'escola)
https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/fotografies-i-videos/curs-2015-16/infantil-iprimaria…
Els nois i nois de 5è de visita al CRAM, aprenent
moltes coses sobre els animals marins cc
@crampress
Jornada inaugural de la Setmana de la Ciència:
John Forbes Nash i la seva teoria de jocs, per la
Dra Merche Galisteo …
...i molts més, així com d'altres activitats que de
ben segur que són molt interessants i que no hi
surten. De fet, si algú que no tingués relació amb
l'escola hi fes una ullada, es podria fer una idea
de qui som, què fem, com ho fem i per què ho
fem.
Aquest curs l'he redescobert, el twitter. No només
fa la funció d'informar a l'instant, crec jo. També
amb la finalitat de mostrar qui som, què fem, etc,
i ens pot fer despertar la curiositat, les ganes d'a-
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prendre, de mantenir-nos al dia, de donar-nos
eines, mètodes, recursos i persones, que ajudin a
millorar el nostre aprenentatge a i de la vida.
També és un espai on es pot compartir i generar
coneixement, on es poden afavorir i crear projectes de col·laboració i treballs entre persones que
poden estar lluny en l'espai, però no en el temps
i poden compartir interessos. S'hi poden trobar
també recursos interessants: eines, blocs, jocs,
metodologies, etc. Alguns de nosaltres hi hem
descobert i compartit més d'una activitat que ja
hem dut a terme a l'aula amb èxit. Això sí, fent-ne
un ús moderat.
Amb la intenció de fomentar la participació de l'alumnat en la vida a l'escola, des del curs passat,
a secundària, els alumnes de la comissió e-comunicació també ens tenen al dia en el seu
compte de twitter i instagram, @alumnes_epiagra, on ens informen ells mateixos de les activitats més destacades en les que participen.
Recordem que vivim en un món connectat en el
que de vegades, però, també és necessari “desconnectar”, com deia el Carles Capdevila a la
conferència que recentment ha fet a l'escola. És
per això que a l'escola també fem els moments
d'interioritat. Personalment, crec que sempre va
bé buscar moments de desconnexió, per fer un
petit passeig contemplatiu o una estoneta de meditació per alentir el ritme i preparar-nos per tornar-hi amb calma.
Consulteu el twitter per seguir el dia a dia de l'escola!
David Mas
Direcció acadèmica de secundària

Fe d'errades
Al número de la revista 108 (febrer 2016), concretament
a la secció de secundària, l'article Una segona joventut
per als meus avis és de la Maria Sánchez, de 2n d'ESO
D, i no de la Carla Parcerisses (2n ESO C)

TREBALLEM LES EMOCIONS

P-3

Infantil

Els nens i nenes de P3 estem treballant les emocions amb El Monstre de Colors.
Sabeu pares i mares que cada color
té un significat?
Aquest monstre i les diferents versions del conte ens ajuden a relativitzar el que ens va passant durant el
dia.

ELS RACONS A P4
Els nens i nenes de P4, un cop per setmana, treballem per racons. Ens dividim en quatre
grups i, atesos per tres mestres, manipulem quatre continguts diferents de manera
paral·lela. Ens ho passem molt bé i aprenem moltes coses interessants!
P-4
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Infantil

EN MIRÓ A P5
Vermell, verd, blau i negre. Què
divertit és pintar, dibuixar i utilitzar aquests colors! Són els que
més li agradaven a en Joan
Miró.
A P5 hem experimentat amb
ells a la classe i hem pogut fer
autèntiques obres d'art en l’activitat realitzada al Museu de
Granollers. Hem disfrutat molt i
ens ho hem passat d’allò més
bé.
Mestres de P5

Primària

L’AIGUA
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Tenim nous companys a l'aula!! Quina alegria!
Voleu saber qui són? Els nens i nenes de primer estem estudiant l'aigua. Un projecte molt
engrescador en què aprenem molt; fem experiments, compartim vivències i, fins i tot, llegim llibres sobre l'aigua, el mar i els seus
fenòmens. Com ja sabeu, l'aigua és a molts

llocs. Però també la trobem a les peixeres.
Aquests nous companys són els GUPPYS:
uns peixos d'aigua calenta que han vingut per
quedar-se fins a final de curs. Estem molt
il·lusionats i a la vegada emocionats per
aquesta nova experiència a l'aula.
1r Primària

LA TOMAQUERA

Primària

Els nens i nenes de segon estem treballant
“La tomaquera”.
Hem estudiat diferents tipus de tomàquets: cor de
bou, cherry, kumato, de penjar i de pera.
La meitat de la classe, després d'observar,
tocar, olorar i tastar els hem dibuixat i hem après
les parts de dins i de fora. També hem fet planter
amb les llavors.
Mentrestant, l'altra meitat de companys
hem anat a la biblioteca a fer la cerca de les preguntes que havíem elaborat amb el grup cooperatiu.
2n Primària
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Primària

VISITA AL MUSEU DEL CÀNTIR
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Si barregem aigua i
terra obtenim fang.
Quan posem el fang al
forn, es converteix en
ceràmica. Així podem
fer els càntirs, que són
uns objectes per mantenir l'aigua fresca. Un
càntir té 4 parts: galet,
broc, nansa i botxa.
Els càntirs també
poden ser de fusta,
metall o vidre, però els
més típics són de ceràmica.

Quan vam visitar el
Museu del Càntir d'Argentona vam poder fer
un gerro amb les nostres pròpies mans.
Vam utilitzar una roda
que es diu “torn”. Ens
ho vam passar molt
bé.
Aina Pons
3r C Primària

MAQUETA DE L’APARELL DIGESTIU
Ara les maquetes les tenim exposades a la
classe i al passadís de cicle mitjà, així
podem veure les maquetes que han fet els
altres grups i classes. Totes són ben diferents però a la vegada interessantíssimes!
Alumnes de 4t D Primària

Primària

Durant aquest segon trimestre, els nens i
nenes de 4t hem estat estudiant l'aparell digestiu. Ara molts de vosaltres potser us preguntareu... Què és això de l'aparell
digestiu? Doncs hem esbrinat què passa
des que ens mengem un aliment fins que
allò que el nostre cos no necessita surt en
forma d'excrements! Interessant oi? Per
poder entendre-ho millor vam decidir fer una
maqueta.
Les mestres ens van donar idees sobre
quins materials podíem portar (llana, plastilina, tubs, ampolles ...). Ens vam dividir en 7
grups diferents i cada un va dibuixar en un
paper d'embalar la silueta d'un dels companys del grup. Un cop ja teníem la silueta
dibuixada va arribar l'hora d'enganxar tots
els òrgans que formen part del procés de la
digestió amb els materials que havíem portat. Al principi va ser una mica difícil, perquè
hi havia coses amb les quals era complicat
donar-li la forma que volíem, però mica en
mica ho vam anar aconseguint. Un cop això
estava fet vam haver de retallar uns papers
on hi havia escrits els noms de cada un dels
òrgans i les seves funcions, per després enganxar-ho a la maqueta realitzada. Ens hi
vam esforçar molt i hi vam dedicar bastants
hores i dies, però va valer la pena!
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Primària

APRENEM A FER BONS CONTES
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Els alumnes de cinquè, durant el segon trimestre,
hem treballat el conte a expressió escrita. A continuació teniu alguns de mostra.
EL MON AL REVÉS
Fa molts i molts anys en un poble van tenir un
gran problema. Els homes eren dones, els gats
eren gossos… Era tot un desastre i una família
molt valenta es va fer voluntària per anar a buscar
el gran i misteriós mag que estava en el gran bosc
encantat.
Va arribar el gran dia de la família (el gos, el gat,
l’home i la dona) i van preparar-se per anar a buscar el gran i misteriós mag. Van entrar en el bosc,
tot estava molt fosc i feia molta por. L’home anava
el primer i la dona el seguia amb el gat i el gos.
Van tenir petits problemes pel camí, però finalment van aconseguir trobar la caseta on vivia el
gran i misteriós mag. Van entrar dins la caseta i
allà mateix hi havia el famós mag. El mag els va
veure i els va dir:
- Què voleu de mi?
- Volem una poció màgica per a què es solucioni
el problema que hi ha al nostre poble. - va dir
l’home.
- Miau, miau.- va fer el gos.
El mag es va tocar la llarga barba que tenia i els
va dir.
- D’acord! Però abans heu d’encertar aquesta endevinalla: “És més valuós que un tresor, costa
molt de trobar, però de perdre no”.
Tots van començar a pensar i la dona va dir:
- ELS AMICS!
- Correcte!- va dir el gran i misteriós mag.
Van agafar la poció i ràpidament van tornar cap al
poble. Quan van arribar els hi van donar moltes
medalles i premis per la seva valentia d’entrar en
aquell bosc tan terrorífic. Al final tot va tornar a la
normalitat. Vet aquí un gat i vet aquí un gos
aquest conte ja s’ha fos!
Laia Pérez 5èA Primària

QUINA BRUIXA MÉS ESTRANYA
Fa molt de temps quan els ocells nedaven i els
peixos volaven, un noi jove vivia en un poble molt
petit molt lluny d'aquí. Aquest noi estimava a una
noia que es deia Maria i el noi es deia Jaume. La
Maria i el Jaume s'estimaven molt però un dia va
passar una cosa desastrosa.
La Maria va desaparèixer. El Jaume desesperat
la va buscar per tot arreu. En arribar a casa va
veure una nota. Tot seguit la va llegir i hi deia: “Si
vols tornar a veure la Maria, vine al castell de Polserola i allà hi serà. Però cal dir que no serà fàcil”.
En Jaume, sense pensar-s'ho dues vegades, va
anar cap al bosc per arribar al castell. Pel camí el
Jaume va fer dos amics, un esquirol i un conill,
que no paraven de discutir, i ho feien així:
-Tu, senyor gras- li deia l'esquirol al conill.
-Vaja, qui ho ha anat a dir- va contestar el conill.
I van estar tota l'estona així. En arribar al castell
els dos amics van dir a la vegada amb un to de
veu molt espantadís :
-T'esperem aquí.
En Jaume va entrar al castell. Estava ple de trampes. Encara que va ser difícil, va aconseguir esquivar-les totes. En arribar a dalt de tot del castell
es va trobar la bruixa i sense pensar-s'ho dues vegades va començar a lluitar.
En Jaume va descobrir que la bruixa era la mare
de la Maria i que havia fet això per a què no estiguessin junts. Al final, quan en Jaume estava a
punt de destrossar-la, li va dir:
-La teva filla té dret a decidir si vol estar amb mi o
no.
La mare es va adonar que en Jaume tenia raó i
els va deixar marxar junts. I així van ser feliços i
van menjar anissos.
Júlia Muntal 5èB Primària

BIOGRAFÍAS

MI ABUELA, UNA ABUELA FANTÁSTICA
Montserrat Fernández nació el 9 de julio de
1949 en Granollers.
Ella es la mayor de dos hermanos.
Con 8 años hizo la comunión y un año después nació su hermano José.
A los 15 años terminó los estudios de comercio y empezó a trabajar en la zapatería Miralles, donde conoció a su futuro esposo
Esteban Miralles, hijo de los dueños.
Cuatro años más tarde se casaron y tuvieron
dos hijas, la pequeña es mi madre.
Siguió trabajando en la zapatería Miralles
hasta que con 50 años se jubiló.
Actualmente es abuela de seis nietos, cuatro
chicos y dos chicas.

MI ABUELO
Mi abuelo tiene 79 años, se llama Santiago y
nació el cinco de octubre en un pueblo muy
pequeño de Córdoba, llamado Izlajar. Era el
pequeño de cinco hermanos de una familia
muy humilde.
Cuando era un crío ayudaba siempre en casa.
Se casó muy joven, sólo tenía dieciocho años,
con la que es mi abuela Isabel. Juntos se trasladaron a vivir a Cataluña en busca de mejores oportunidades.
Empezó a trabajar en una empresa textil y
dos años más tarde cambió a una empresa
química, donde pasó toda su vida laboral,
hasta llegar a la jubilación. Durante esos años
formó una familia con tres hijos y una hija, uno
de los cuales es mi padre.
En estos momentos tiene cuatro nietos a los
que quiere un montón.
Él juega mucho conmigo e intenta aprender a
jugar a lo que yo juego para poder disfrutar
juntos. Cuando estoy con él, jugamos o
vamos de paseo. En su tiempo libre hace la
compra o pasea, le gusta mucho pasear.
¡Es el mejor abuelo del mundo!

Primària

Rosa, Celestino, Joan, Esperanza, Ana, Dolors, Lluís, Carlos, Santiago, Francesc,
Montserrat... son nuestros abuelos y abuelas.
Escuchar sus historias de vida y poder conocer el mapa de nuestro pasado nos ayuda a
conocernos mejor.
Os presentamos algunas biografías maravillosas de estas personas que son tan
importantes para nosotros.
Esperamos que las disfrutéis.

Xavi Pérez 6è B Primària

Es una abuela fantástica!!!!
“Estoy contenta de poder ayudar con un resumen de mi vida a mis nietos.”
Berta López 6è A Primària
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Primària

BIOGRAFÍAS
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MI ABUELA, UNA ABUELA MUY TRABAJADORA
Mi abuela Nuria nació el 12 de enero de 1948
en Granollers.
Era la pequeña de tres hermanos y la única
niña de su calle.
Estudió en el colegio Joan Solans y con la
Señorita Brau, una escuela a la que solo iban
niñas.
A los 12 años empezó a trabajar en una pollería, desplumando pollos y vendiendo verdura. A los 14 empezó a trabajar en la fábrica
Roca Umbert y estuvo allí durante 17 años.
En Roca Umbert conoció al “Amor de su
vida”, mi abuelo. El 8 de septiembre de 1969
se casaron en la Parroquia de Sant Esteve
de Granollers, tenía 21 años. Al año, nació
su primera hija, mi madre, y 3 años y medio
después, mi tía Marta.
Entre los años 1979-1980, Roca Umbert hizo
una reestructuración y despidieron a sus trabajadores. Durante 3 años trabajó de pescadera y al cabo de un tiempo montó una
tienda de electrodomésticos en Canovellas.
La tienda se llamaba ELECTROCANO, un
nombre improvisado, porque la tienda se iba
a llamar “Electrodomésticos Canovellas”,
pero como no cabía en el cartel lo cambiaron
por ELECTROCANO. Estuvo 25 años, de
lunes por la tarde hasta domingos por la
tarde.
Durante ese período de tiempo empezaron a
viajar por todo el mundo. Y en 2004 fue
abuela de su primera nieta (yo) y después
fue abuela 3 veces más. ¡¡¡Ahora nos cuida
a los 4!!!

“Bueno, esta es mi vida. Como todo el
mundo, he tenido cosas buenas y cosas
malas. Tengo un marido y siempre nos
hemos respetado y querido mucho. Estoy
contenta de tener una familia muy buena. “
Júlia Morcillo 6è C Primària
BIOGRAFÍA DE MI ABUELA MATERNA
Mi abuela materna nació en La Carolina
(Jaén) el 2 de noviembre de 1972. Es la mediana de tres hermanos. Ángela estudió en
La Carolina hasta los 14 años. Después se
vino a Barcelona a trabajar en una fábrica de
textil.
Se casó a los 21 años en Canovelles con Antonio. Tuvieron dos hijos Antonio y Ángeles. A
lo largo de su vida profesional fue trabajando
en diferentes fábricas dedicadas al textil. Era
un trabajo que le gustaba y tenía demanda.
Pero a los 50 años dejó de trabajar por cierre
de la empresa y se dedicó a la faena del
hogar.
Con 51 años se quedó viuda y un año después nació su primera nieta María.
A los cinco años nació su segunda nieta Gisela. Y a los diez años su tercer y último
nieto, Álvaro.
Es una abuela muy feliz y cariñosa con su familia y sus nietos.
Gisela Hernández 6è D Primària

TREBALL COOPERATIU I TREBALL PER ITINERARIS
D’APRENENTATGE A 1r D’ESO

1. Què és? El projecte “SUMMEM” és un treball interdisciplinari que és cooperatiu, que tots
aportem idees per poder aprendre sobre aquella matèria que estem treballant en equip.
2. Què fem? En aquest projecte el que intentem aconseguir entre tots és treure una conclusió i
posar cadascú el nostre gra de sorra.
3. Per què? Fem aquest projecte perquè és més fàcil conviure i també perquè un arquitecte no
pot construir si no té constructors o un metge no pot operar a les persones sense un infermer,
anestesista o camiller. Entre tots construïm la societat.
4. Estem satisfets? Estem satisfets de poder ajudar-nos cooperativament i poder aprendre dels
nostres errors que cometem cada dia.

Secundària

Volem explicar a tota l’escola que aquest any hem començat un
projecte de l’Escola Pia de Catalunya, i a Granollers som una escola pilot. Més endavant ho faran tots els alumnes de Catalunya
de les 20 Escoles Pies. Podeu visitar el web summem.cat.

Guillem García
Ariadna García
1r ESO B

CATALUNYA RÀDIO A LA ROCA UMBERT
El passat 5 de febrer, professors i
tutors de les classes de 1r ESO C
i 1r ESO D ens van acompanyar
a veure com gravaven en directe
el programa El matí de Catalunya
Ràdio, presentat i dirigit per Mònica Terribas des de la Roca Umbert.
El motiu que estiguessin a la
Roca Umbert (B1) era per patrocinar la Mitja Marató de Granollers
- Franqueses del Vallès i la Garriga.
Van parlar de molt temes interessants a part de la Mitja Marató: de

la portada del diari ARA, de política, fins i tot va venir l’alcalde
Josep Mayoral.
Nosaltres anàvem fent fotos, vídeos, notes de veu i de tot en preníem apunts.
Ens va agradar molt; mai havíem
vist un programa de ràdio en directe!

Mireia Rodríguez
Isidre Sala
1r ESO D
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Secundària

ESCRIVIM UN CONTE MÀGIC
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La fugida del pintor Notxa és una rondalla xinesa
de caràcter poètic i màgic on la bellesa de la natura i la perfecció de l'obra de l'artista fan possible
que desig i fantasia es facin realitat.
A partir de la lectura d'aquest text vam proposar
als alumnes que escrivissin un conte semblant,
però ambientat en els temps actuals. A continuació us oferim un tast del que van escriure.
L'OBJECTE MàGIC
Fa anys que la sort m’acompanya, deu en concret. Jo sóc una persona normal, però rica, que
es passa el dia comptant bitllets de cinc-cents
euros i em fan mal els dits de tant comptar. Hi ha
gent que diu que és avarícia, altres en diuen enveja i jo en dic felicitat. Això que diuen que la fortuna no fa la felicitat és mentida i ho puc dir en
primera persona.
Però va arribar un moment a la meva vida
en què la meva visió del món va canviar. Tot va
començar fa un temps quan estava sense parella,
no quedava amb ningú i gairebé no tenia vida social. Llavors vaig pensar alguna manera de divertir-me mentre passava el temps sol a casa. Així
que vaig decidir obrir-me un compte a una pàgina
web de pòquer i apostes en línia. Al principi no
m’agradava, però amb el temps m’ha arribat a encantar. Els meus pares em van dir que no em fiqués en aquestes beneiteries, que acabaria
malament, i d’això res. Però va arribar un dia que
parlant pel xat de la web, una persona desconeguda em va començar a parlar. Jo no sabia qui
era, però la conversa va seguir. De cop l’ordinador
va començar a vibrar i la pantalla a parpellejar. Un
soroll estrany va sortir de l’ordinador i, en un obrir
i tancar d'ulls, l’ordinador es va transformar en un
ordinador amb forma de persona de sexe femení.
Aquell robot tenia una gran pantalla al cap. D'aquella pantalla van començar a aparèixer imatges
i gravacions de gent que no tenia res de diners i

que amb prou feines podia menjar. El robot em va
dir que jo no era el culpable de tot allò, però que
el sentiment de l’avarícia i les ganes de més i més
diners ja formaven part de mi. Jo em sentia culpable i amb impotència.
De cop el robot va començar a destruir
tots els objectes de valor que hi havia a casa
meva. Jo intentava aturar-lo, però no va funcionar. Llavors aquell robot em va dir si volia fer un
pas enrere i canviar la meva mentalitat. Jo, amb
llàgrimes als ulls, vaig afirmar amb el cap. Llavors
aquell robot es va transformar en una enorme màquina on et podies ficar dins. Era una màquina del
temps! Jo, sense pensar-ho, em vaig ficar dins i
en un teclat vaig introduir: “Retrocedeix dos anys
enrere”. La màquina va començar a treure fum i
em va teletransportar al passat. Tot tornava a ser
normal. Jo tenia molts diners bla, bla, bla… Vaig
pensar que havia recuperat els objectes que
aquell robot havia destruït, però en el que realment estava pensant i preocupant-me era en tots
aquells nens que el robot m'havia mostrat a la
pantalla.
Un sentiment d’amor i solidaritat va recórrer el meu cos. De cop vaig agafar el telèfon i vaig
fer una trucada a UNICEF. Un contracte es va fer
realitat al mes següent. Amb els meus diners es
van obrir dues escoles a Sud-àfrica i actualment
n’hi ha una altra en construcció al Senegal. Aquell
dia sí que em va tocar la loteria. Jo ja no pensava
només en mi i la meva vida social va a tornar a
ser la d’una persona normal.
Actualment sóc molt més feliç que fa uns
anys. També tinc dos fills i una dona. El meu nom
és Hugo i ara sí que sóc feliç.
Óscar Estevez
2n ESO C
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que el fitxessin des de l’Espanyol, van deixar que se
n’anés.
Quan estava a l’Espanyol B, el Real Madrid
C.F també va mostrar interès per fitxar-lo. Als pares
no els hi feia molta gràcia que el seu fill jugués a l’etern rival del Barça, però en Pau va insistir molt i van
acabar acceptant. Un any més tard, en Pau va confessar als seus pares que els seus companys no el
tractaven bé pel fet d’admetre que era del Barça. La
premsa es va assabentar que un jugador del Real
Madrid Castella era del Barça. Això es va anar transmetent de boca en boca i també sortí a la televisió i
la ràdio.
En Pau va passar un dels seus pitjors moments de la vida perquè no jugava i se sentia avergonyit. El Barça, que necessitava renovar la plantilla
amb jugadors nous i joves, va decidir agafar cedit en
Pau per una temporada. Va ser una de les millors
temporades del jove de Centelles, el qual va guanyar la pilota d’or al cap de dos anys. I, com no podia
ser d'una altra manera, va dedicar el títol al Centelles
F.C.

Secundària

EN PAU I EL FUTBOL
Hi havia una vegada un nen anomenat Pau. Ell jugava al Centelles club de futbol des dels set anys. A
casa seva es vivia molt el futbol, perquè tota la família (avis, tiets, cosins…) eren socis del F.C. Barcelona. Cada nit, a casa seva, a l’hora de sopar,
sempre parlaven del Koeman, Stoichkov… Cada
partit era una bogeria: l’avi que ho criticava tot, la
mare histèrica i el pare aconsellador.
A en Pau li agradava molt veure els partits
del Barça amb tota la família. La sorpresa va arribar
un dia en què el pare, en obrir el correu, va veure
una carta de la U.E. Aiguafreda. L’Aiguafreda volia
al Pau al seu equip de futbol! Van estar discutint una
llarga estona el pare, la mare i el fill. Al final, van decidir que no es mouria del Centelles, ja que vist que
el seu fill tenia certa qualitat, era més probable que
tingués oportunitats d’equips més grans en l’actual
club. I així va se. Al cap de dos llargs anys, el
R.C.D.Espanyol va voler comptar amb els seus serveis al juvenil B. La família estava contenta perquè
el seu fill estaria en un equip gran, però es van amoïnar per la distància entre Barcelona i Centelles, i
també per una raó d’honor; estaria a l'equip rival de
la ciutat. Però com que van pensar que era més fàcil

David Ortega
2n ESO C

MÀSCARES DE GUIX A L’USEE
Per celebrar el carnestoltes, els alumnes de la USEE hem decidit fer unes màscares amb benes de guix.
Ho hem fet amb tires petites de bena per a què sigui més fàcil poder manipular-les i fer-les a poc a poc.
Si voleu veure com ho hem fet, seguiu les fotos....
GRUP USEE
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ENTREVISTA A L’ESCRIPTOR ÀNGEL BURGAS
El 12 de febrer ens va visitar l’escriptor Àngel Burgas, l’autor de Segon Trimestre, el llibre que hem
llegit a la segona avaluació de 2n d’ESO. Aprofitant la visita vam entrevistar-lo i, entre moltes altres coses, vam descobrir la seva passió pel
cinema, que el llibre de Segon trimestre el va escriure pensant en els directors de cinema Azcona
i Berlanga, que cada personatge del llibre té a
veure amb una pel·lícula, que ha estat guardonat
amb el premi “La Galera Jóvenes Lectores 2008”
i que ja porta nou edicions. Si voleu saber més
coses de l’Àngel Burgas no us perdeu la següent
entrevista que li vam fer al final de la presentació
del llibre:
1. Quan no estàs escrivint un llibre, què fas?
Quan no escric m’agrada anar al cinema, llegir, visitar museus, viatjar i nedar.
2. D’on treus la inspiració?
Jo prefereixo dir-li planificació, penso el que vull
escriure, perquè no em ve una idea de cop. Mentre que escric un llibre en corregeixo un altre.
3. Quan escrius un llibre, ho fas de cop o a poc
a poc?
Ho escric a poc a poc però no sempre començo
pel principi. A vegades escric el principi, després
redacto el final i acabo amb la part del mig i altres
vegades deixo per al final el principi del llibre.
4. T’identifiques amb algun personatge del llibre de Segon trimestre?
Sí, jo m’identifico més amb les mongetes, perquè
jo era una mica com elles, no en el sentit diabòlic,
sinó perquè em preocupava pels altres, encara
que de vegades fos en benefici propi.
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6. La història de Segon trimestre té alguna relació amb la teva infància?
No, el que passa és que tinc l’avantatge que jo

vaig ser alumne i professor i he vist el món de l’ensenyament per les dues bandes. Al principi vaig
pensar a fer una novel·la d’un grup d’amics que
quedessin a l’estiu, però vaig pensar que s’assemblaria massa a “Verano Azul” i finalment vaig
decidir que la faria dins de l’escola.
7. Quan vas decidir que volies ser escriptor?
Quan vaig veure que el que escrivia només era
per a mi. I un dia vaig escriure un llibre que volia
que els altres llegissin.
8. Quin ha estat l’últim llibre que has escrit?
L’últim llibre que he escrit ha estat La Mirada Indiscreta, que és el booktrailer que us he ensenyat.
9. Escrius més novel·les per a joves o per a
adults?
Escric més novel·les per a joves perquè es venen
més bé, ja que si una escola llegeix algun llibre
meu l’has de comprar més persones, en canvi els
adults només en compren un, de llibre.
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11. Quin és el premi que més il·lusió t’ha
fet?
Un dels premis que m’ha fet més il·lusió ha
estat el de “La Galera Jóvenes lectores
2008” amb el llibre de Segon Trimestre. Em
va fer molta il·lusió pensar que a 300 persones els hi va agradar el meu llibre.
12. Has col·laborat algun cop amb revistes o diaris estrangers?
No, de Catalunya sí, però estrangeres en
cap.
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10. Has escrit alguna obra de teatre?
Sí, he escrit 4 obres de teatre. Però una no
s’ha representat perquè era molt complicada de realitzar.

13. Tu tries qui vols que il·lustri els llibres?
En la majoria de llibres no hi ha il·lustracions, però la tapa dels llibres sí que me la
fa la persona que jo trio.
14. Formaves part d’algun club semblant
al del llibre?
A l’escola no tenia cap grup d’amics, però sí
que tenia un grup d’estiu.
15. Has estudiat a l'estranger?
Sí, he estudiat a Berlín i el llibre que acabo
de treure està inspirat en el que vaig veure
allà.
Judit Baldich
Miquel Bosch
Ariadna Montserrat
Berta González
Nadine Rodríguez
Maria Sánchez
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SORTIDA PER BARCELONA
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Els nois i noies de
3r d'ESO, vam
gaudir d'una sortida a Barcelona
per dedicar una visita al Parlament
de Catalunya i al
Gran Teatre del
Liceu. Dues classes del curs van
anar-hi el dia 16
de febrer, i les altres dues el dia 29.
En el Liceu, vam
assistir a una visita
en què vam ser guiats i informats sobre cada
espai del teatre. Durant la visita pel centre,
vam poder observar els diferents llocs que
constituïen aquell establiment: la sala principal que és on s'hi produeixen els espectacles,
el conegut saló dels miralls i el Foyer, que és

un espai polivalent que es troba sota la platea de la sala principal. Acabada l'assistència
a l'edifici del Liceu, vam agafar un autobús en
direcció al Parc de la Ciutadella.
Un cop allà, amb l'ajuda d'un mapa vam haver
de completar unes preguntes que formaven
el dossier que ens havia donat la professora.
Passada una estona ens vam dirigir al Parlament, situat dins el parc. El guia que ens esperava ens va permetre visitar la institució
explicant-nos detalladament cada racó. Quan
vam sortir d'allà, ens van deixar una hora i
mitja per dinar i per gaudir de l'entorn que ens
envoltava. Va ser un dia interessant i no dubtaríem en tornar-lo a repetir.
Maria Gonzalez
Aina Barbany
3r ESO

INTERCANVI METZ-GRANOLLERS

avons fait beaucoup d'activités comme aller
au bowling, au cinéma, et nous sommes allés
nous promener par Granollers… Ils ont pu
voir nôtre routine, notre culture et nôtres coutumes et traditions.
Durant cette semaine nous avons vécu beaucoup d'expériences, nous avons appris a
vivre avec eux et nous avons appris aussi leur
culture et leur langue.
Nous croyons que ça a été une expérience
très positive pour nous, et nous nous sommes
beaucoup amusés. Nous avons envie de les
rencontrer à Metz.
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Comme chaque année, à l’Escola Pia de Granollers, nous avons fait l’échange des élèves
de Français de deuxième cycle d’ESO et 1er
de Batxillerat. Ils sont arrivés mardi, le 23 février, et ils sont restés ici pendant une semaine.Pendant cette semaine, ils ont visité
les monuments les plus emblématiques de
nôtre région, par exemple la Sagrada Família,
le Parc Güell, Passeig de Gràcia, Museu
Dalí…
Un jour de cette semaine, les élèves participant à l'échange avec les élèves du cours de
français de 4ème d'ESO, nous sommes allés
avec les Français à la Pedrera. Là-bas nous
avons eu l'opportunité d'apprendre et voir beaucoup de nouvelles choses sur ce bâtiment
et son histoire.
Pendant les après-midis, nous nous sommes
amusés beaucoup avec eux, parce qu'ils
étaient très sympas et rigolos. Aussi, nous

Meritxell Clos
Cédric Córdoba
Berta Garcia
Alba Graupera
Gemma Viure
4t ESO
19
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12 RESPOSTES PER COMPARTIR

El meu millor record és… per sort en tinc
molts, i gairebé tots lligats a la meva família,
però posats a triar-ne un de diferent recordo
un diumenge del mes d'agost, baixant amb
moto del refugi de Sorteny cap a Ordino
després d'una cursa de muntanya, sentint el
sol i el vent a la cara...

Recordo especialment un professor/a
que es deia… Guillermo Enrech… perquè
em va fer estimar la llengua i la literatura.
El món seria millor si… la gent fos menys
egoista i es preocupés per assolir el propi
equilibri personal.

El moment més difícil que he viscut fins El meu somni és... viatjar molt.
ara ha estat… quan m'he trobat en accidents on ha mort algú que estava al meu
costat.
No m’agrada gens… la impuntualitat.

12 Respostes

La vida m’ha ensenyat... a acceptar to- El nom de l’escola on he passat més
thom tal com és, a no jutjar i a fugir de les anys es diu... Escola Pia de Granollers. Hi
veritats absolutes.
sóc des del curs 1999-2000.

Em sento molt feliç quan… veig sortir el
sol un dia que m'he aixecat d'hora per anar
a córrer, amb bicicleta, esquiar...
No podria passar sense… la meva família.
El que més por em fa és… haver de patir
Lluís Baella
una guerra; penso que ha de ser una de les Cap de la Mediateca
experiències més horribles a la qual una
persona ha de fer front.
El que més em diverteix és… practicar
algun esport a l'aire lliure.
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SORTIDES DELS ALUMNES DEL CFGS DAM - VIOD

En aquest esdeveniment, professionals del món dels videojocs fan una presentació de 90 segons de
la seva aplicació - videojocs i posteriorment els assistents, valoren les diferents propostes presentades.
A la presentació més valorada se la deixa assistir a la següent sessió en la qual disposarà de 15 minuts per presentar àmpliament el projecte.
Als alumnes els ha servit per conèixer una possibilitat més de com promocionar els seus treballs en
esdeveniments d'aquest estil i per fer Networking amb professionals del sector.

El passat mes de gener, els alumnes de 2n del DAM van visitar el Tecnocampus de Mataró per gaudir de l'experiència d'un taller MOCAP.

Formació Professional

El passat mes de febrer els alumnes de segon del cicle DAM-ViOD van assistir, juntament amb alguns
professors de l'escola, a l'esdeveniment "Elzerouno - GameGlory" celebrat al Mobile World Center.
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Batxillerat

ARQUEOLOGIA DEL PUNT DE VISTA
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El passat 18 de febrer els alumnes de primer de
Batxillerat C (Social i Humanístic) vàrem fer un
recorregut per la ciutat de Barcelona, realitzant
tasques de les matèries d’Història del Món Contemporani i d’Economia d’empresa.
Aquest recorregut constava de tres parts: la primera, un passeig per l’Eixample on vam poder
contemplar la “Illa de la Discòrdia” i altres elements urbanístics i comercials. Una de les tasques que havíem de dur a terme era produir un
anunci propi per promocionar l’empresa simulada Sweet Sefed i els diferents productes que
tenim.
Després de l’Eixample vam baixar en direcció
les Rambles, passant per la Plaça Catalunya.
Les Rambles separen els barris del Raval i
Gòtic i són una zona molt visitada.
També visitàrem altres barris com el Raval, on
el contrast amb l’Eixample és molt impactant:
els carrers amples passen a ser carrerons,
sense cap mena d’estructura i foscos. El luxe
present a pocs metres desapareix, convertint
els grans aparadors en petites botigues de
barri.

Allà, vam poder comptar amb les explicacions
de l’Enric Canet, un escolapi i treballador del
Centre Social del Casal d’Infants del Raval, que
ens va explicar la història d’aquell barri i quina
finalitat té el seu centre.
Durant tot el recorregut vam realitzar fotografies
per tal de fer un treball de caire més artístic anomenat “Arqueologia del punt de vista”, que consisteix en la connexió d’un espai urbà concret
tal com era en el passat i com és ara. Aquesta
comparació diacrònica ens va fer veure la quantitat de canvis que pot arribar a efectuar una ciutat, un carrer, o simplement, un edifici, i així
adonar-nos de com de petits que som en el
temps. Tanmateix aquesta activitat ens va permetre mirar la ciutat d’una manera diferent, perquè calia trobar la mateixa perspectiva des de
la qual altres fotògrafs, abans que nosaltres, havien fet la seva fotografia.
Berta Garcia
Martina Genzor
Mariona Morales
1r de Batxillerat C

ELS REFUGIATS
També ens han fet notar que els refugiats
que arriben a Lesbos o a altres indrets de
Grècia no vénen només de Síria sinó que
també provenen de països com Afganistan o
Iraq entre d’altres.

Durant la seva estada a l’illa van poder entrar en contacte i conèixer la situació de milers de persones que, després d'anys patint
les conseqüències de la guerra, es veuen
obligades a deixar el seu país i els seus records i marxar, sovint prenent només els objectes més necessaris per a començar un
llarg viatge. Un viatge que la majoria desitjaria acabar en algun dels països de la Unió
Europea, però que es fa llarg i ple de perills,
des d'aquells que són propis del fet de no
disposar de mitjans de transport ni de llocs
on aixoplugar-se fins a l'exposició a les màfies, que actuen aprofitant la necessitat dels
refugiats.
Tant l’Anna com en Jimmy han conegut en
primera persona diferents històries de nois
de la seva edat que busquen una nova vida
allunyada de la guerra i la desesperació.

Maria Sararols
Mónica Cruz
2n C Batxillerat

La visita de l’Anna i en Jimmy ens ha servit
per conèixer la situació actual dels refugiats
a Grècia i saber que el conflicte encara no
ha acabat i que només podrà solucionar-se
amb l’ajuda de tots els països i, per tant, dels
habitants d’aquests. El problema dels refugiats és un problema mundial: un problema
de tots.

Batxillerat

El passat dilluns dia 22 l’Anna Martín, antiga
alumna de l'escola, i en Jimmy, un company
d'estudis, van venir a explicar-nos la seva
experiència de contacte amb refugiats. Els
dos joves estudien periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i, fa menys d’una
setmana, van tornar a casa després de passar uns dies a l’Illa de Lesbos, a Grècia. Van
arribar amb la intenció de conèixer la situació, mirant-la com a periodistes, però en arribar a lloc els va semblar que calia
implicar-s'hi també com a voluntaris i així ho
van fer, col.laborant amb l’organització Light
House.
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ENROTLLATS AMB LA POESIA
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Des de la biblioteca, durant el segon trimestre Tot aquest muntatge va servir per celebrar
es van preparar 3 carros de poesia perquè els que el dia 22 de març és el Dia Mundial de la
alumnes de cicle mitjà i cicle superior po- POESIA.
guessin gaudir d'un munt de llibres de poemes. I creiem que la proposta va agradar
perquè els carros no van parar d'anar de la biblioteca a l'aula!
D'altra banda vam muntar l'exposició Enrotllats amb la poesia. Es tractava d'un palet (el
podeu veure a la fotografia) carregat de rotlles de paper on s'hi havien imprès diferents
poesies. Aquest palet es trobava al davant de
la cartellera de la biblioteca i tothom que va
voler va poder participar en aquest joc poètic
deixant el seu poema en el palet.
També es podia participar en la proposta poètica simplement agafant un rotlle de poesia,
llegint-la, gaudint-la, cantant-la... i tornant-la
al seu lloc.

NOUS ORDINADORS A LA MEDIATECA
Ja fa temps que ha passat el Nadal, però a la
mediateca hem rebut el millor regal que podíem demanar als Reis Mags, al Pare Noel o
al Tió. I no ens sap gens de greu que ens hagi
arribat passades les festes nadalenques.
Des de mitjans de febrer comptem amb més
d'una dotzena d'ordinadors fixes d'última generació. De fet, en aquests moments són les
computadores més potents que hi ha a l'escola.
Amb aquest nou maquinari tots els usuaris de
la mediateca i de l'escola en general en sortim
beneficiats. Ja sigui venint amb el grup classe
quan el professor ho programa o individualment, aquests ordinadors estan a disposició

de tots vosaltres. També són una bona alternativa als portàtils perquè la pantalla és molt
més gran i la vista no pateix tant i perquè la
seva velocitat de processament és màxima.
Esperem que els utilitzeu molt i que us ajudin
en les vostres tasques escolars. En tot cas,
els mediatecaris estem encantats que els tingueu al vostre abast i en feu ús.

OPTATIVA DE VISUAL I PLÀSTICA I EXPLORADORS DE LLIBRES
La proposta va captar des del primer moment
la nostra atenció i va motivar el nostre esperit treballador, ja que aquest treball formarà
part de la nota del 3r trimestre i es va poder
presentar a la Festa de les Arts.
Quan escrivim aquest article encara no
sabem la nota del treball, però esperem treure'n uns resultats òptims i molt fructífers.

Nicole de Leon
4t ESO B

VISITA A LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT
Durant el mes de febrer, concretament els dimecres i divendres al matí, tots els grups
classe de secundària han passat per la biblioteca Roca Umbert. Es tracta d'una iniciativa
que ja es duu a terme des de fa alguns cursos
i que té com a objectiu potenciar el gust per la
lectura entre el nostre alumnat.
La novetat d'enguany és que, a més dels cursos de 1r cicle d'ESO, l'activitat també s'ha
obert als alumnes de 3r i 4t d'ESO. Mentre
que els primers han rebut una presentació de
llibres a càrrec de la Glòria Gorchs, els segons han estat atesos per la Marta Serra, la
qual els ha presentat llibres, però també còmics i altres documents adequats als seus interessos i edats per tal de potenciar el seu
gust per llegir.

Les recomanacions tant de la Glòria com de la
Marta veiem que són encertades perquè hem
vist com els llibres que han presentat s'estan
llegint a les aules. Aquesta és la millor prova
que l'activitat ha funcionat i que val la pena.

La Teca de la Mediateca

A finals de la 2a avaluació, els alumnes de
l'optativa de plàstica de 4t d'ESO vam iniciar
un nou projecte en col·laboració amb la mediateca. A la classe, la Núria, que és la professora de l'assignatura, ens va proposar de
realitzar un exercici fotogràfic molt interessant: es tractava de presentar els llibres del
concurs de lectura de l'Explorador de Llibres
per al proper curs. Concretament, l'exercici
consistia a agafar un dels llibres de l'Explorador i contextualitzar la portada del llibre en
un espai real i extreure'n una fotografia creant un efecte visual molt apassionant. A la
primera sessió de treball vam anar a la mediateca i, amb l'ajuda dels mediatecaris, vam
escollir el llibre que havia d'utilitzar cadascú
de nosaltres. Després vam tornar a la classe
i vam continuar fent proves amb la càmera i
pluja d'idees per al nostre projecte.
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A LA MEDIATECA RECOMANEM...

30

Si us agrada llegir a continuació us proposem
uns llibres que, tingueu l’edat que tingueu,
segur que us agradaran.

Amb tots aquests viatges en Guido i l’Adele
ens fan reflexionar sobre el racisme, la destrucció de la natura i les guerres.

Azul ¿Otra hormiga
negra?
Poema
azul: El inicio del
combate, de Rafael
R. Valcárcel. Editorial: Palabras aladas
Es tracta d’una història que es desenvolupa en 8 llibres. Cada llibre és un conte sempre entrellaçat un amb
l’altre, amb un únic personatge Azul, escrits
per Rafael R. Valcárcel i cada un d’ells representats per 8 il·lustradors diferents. Uns llibres
amb llum pròpia, on es barregen la imaginació, la realitat i els valors.

Mentiders, d’Elisabeth Lochart. Edicions 62
En podria fer una ressenya, però potser us
diria una mentida. El que sí us diré és que enganxa des de la primera pàgina i manté la intriga fins la darrera. L’autora també inclou uns
contes de la narració oral fent jugar el lector
entre la veritat, la mentida, la intriga i les emocions. Un llibre per a lectors valents (o no).

Cantamapes, de Wu
Ming. Editorial Sembra llibres
Us agrada viatjar? Doncs
no us podeu perdre
aquest llibre. Guido i
Adele Cantamapes han
viatjat per tot el món recollint totes les seves aventures en un gran llibre de
viatges. El bibliotecari de Benibabau és el seu
nou veí i ens relatarà totes les aventures que
li expliquen els sues nous amics. Entre els
seus viatges hi ha la de l‘Illa del tresor o l‘Illa
de plàstic entre molts altres llocs d’interès. Al
final del llibre Guido i Adele ens apunten les
coordenades dels llocs que han visitat perquè
nosaltres els puguem acompanyar virtualment

La caputxeta vermella, d’Aaron Frisch per al
text i de Roberto Innocenti per a les il·lustracions. Editorial: Símbol editors
Es tracta d’una
adaptació del conte
clàssic de La caputxeta Vermella
amb unes grans
il·lustracions
de
l’il·lustrador italià
Roberto Innocenti.
El conte està adaptat als nostres
temps i et pots passar hores i hores mirant els
detalls que hi ha a cada una de les seves pàgines.

LA LECTURA DIGITAL INTERACTIVA NO ACABA
DE CONVÈNCER ELS INFANTS

També determina que la literatura digital s'ha
de presentar paulatinament perquè sovint
necessita mediació per part d'una tercera
persona.
Així doncs, l'aprenentatge lector en l'àmbit
digital no pot ser el mateix que en l'àmbit
dels textos analògics, tot i que és possible
introduir els alumnes en la lectura digital
sense fer minvar l'interès per les obres impreses.
A tall de conclusió, l'estudi confirma que els
llibres digitals amb molta interactivitat dificulten la comprensió i identificació dels elements claus de la història i que en això
influeix també el fet que molts d'aquests llibres digitals interactius encara no tenen
prou qualitat. I és que es tracta d'uns llibres
que encara els queda molt recorregut per
arribar amb naturalitat als lectors més menuts.
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A la publicació en línia El diari de l'educació
ens ha cridat l'atenció un article de l'Anna Albareda sobre la lectura digital.
Es tracta d'un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que queda recollit en el llibre Digital Literature for Children:
Texts, Readers and Educations Pratices.
Per a l'estudi, entre el 2012 i el 2015 es va
analitzar l'impacte del factor digital en els hàbits lectors mitjançant la introducció de llibres digitals en un entorn que ja comptava
amb llibres tradicionals. Al llarg de la recerca
els investigadors van constatar d'entrada un
cert èxit dels llibres digitals, sobretot pel fet
de ser una novetat, però a poc a poc es va
anar observant que els llibres amb més lectors entre els infants seguien sent els tradicionals, ja fossin en paper o en digital, però
sense els recursos interactius. Segons
aquests investigadors, els nens que llegien
en paper feien una lectura molt més profunda de l'obra, mentre que entre els lectors
de llibres digitals es detectava que hi havia
massa elements i es despistaven.
L'estudi afirma que la interacció i la diversitat de recursos expressius propis de la literatura digital creen un distanciament
respecte el text perquè el lector té una consciència molt clara d'estar fent servir diferents
“mecanismes”, mentre que la lectura analògica tradicional provoca una experiència de
lectura més absorbent per al lector.
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De Cara Endins

ENGLISH-AMERICAN DAY
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El dilluns 29 de febrer a l'edifici de primària
vam gaudir d'una jornada especial que va començar en arribar a l'escola i es va acabar al
migdia. S'havia decorat l'escola a la porteria
però també als diferents passadissos, des de
l'Estàtua de la Llibertat fins al Passeig de la
Fama simulant Hollywood, o des dels escuts
de les diferents universitats americanes fins
als Tipis dels indis americans.

Cada nivell va realitzar diferents activitats on
l'anglès es convertia en protagonista: tallers
compartits entre primer/tercer i segon/quart
on jugaven a fer-se preguntes; molts llibres
diferents en una exposició especial a la biblioteca; es van explicar contes amb suport
visual amb el nostre auxiliar de conversa; es
va ballar country al gimnàs; es van cantar
cançons als més petits de la casa per part
dels mitjans i moltes coses més. Fins i tot, els
mestres vam tenir un esmorzar diferent! I el
menú d'aquell dia també va ser molt americà.

SILENCI, ES RODA!!

CARNESTOLTES ‘16

De Cara Endins

El cap de setmana del 27 i 28 de febrer
un grup d'alumnes dels estudis de cinema i audiovisuals de l'Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya,
(ESCAC), amb en Gerard Romea, exalumne de l'escola, en la funció de director, han estat rodant un curtmetratge
a l'entrada i al claustre de l'edifici de secundària. Càmeres, focus, cables per tot
arreu i un parell de jornades intenses per
aprofitar la llum del dia els han permès
d'aconseguir gravar tot el que s'havien proposat i ara els tocarà de treballar amb tot el material, editar-lo, posar-hi música, etc. Els desitgem molta sort en aquest darrer treball de la
carrera!
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XVIa FESTA DE LES ARTS
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El dijous 16 d’abril de 2016 lliurarem els
premis als guanyadors de l’actual edició de
la Festa de les Arts.
Molts alumnes de primària, altres de secundària i Batxillerat i també familiars i personal docent i no docent veureu
reconeguda la vostra vessant artística. No
oblideu, però, que tothom que hagi presentat un treball a la Festa de les Arts ja té
el premi d’haver creat una obra que haurà
estat fruit del seu esforç i talent.
A l’igual que en les darreres edicions, el
lliurament de premis tindrà lloc a l’església
de l’edifici de primària. Començarem puntualment a dos quarts de sis de la tarda i
l’acte s’allargarà al voltant d’una hora.
Algunes de les modalitats en què es pot
participar són ceres, manualitats, dibuix,
carbonet, modelatge, collage, cal·ligrama,
poesia, prosa, vídeo, fotografia, pòsters digitals… Alguns d’aquests treballs s'expo-

saran als passadissos de l'edifici de primària i també a la mediateca i als passadissos de secundària: avions i dinosaures de
fusta, quadres amb objectes fets amb filferro o dibuixos inspirats en Van Gogh guarniran les parets de l’escola.
Apunteu a l’agenda la data del 16 d’abril i
veniu a gaudir de la cerimònia de lliurament dels premis d’aquesta edició de la
Festa de les Arts!!!

LA CAMINADA A MONTSERRAT JA ÉS AQUÍ!

A la pàgina web www.caminadamontserrat.cat trobareu tota la informació relacionada
amb l’activitat. No us oblideu, però, de venir el
dimecres 13 d’abril a recollir la bossa del caminant. La lliurarem al gimnàs de l’edifici de
secundària a dos quarts de sis de la tarda.
També aprofitarem aquella estona per donar
les darreres informacions i consells.
Un altre aspecte fonamental és estar
en forma per recórrer la distància a la qual cadascú s’ha apuntat. Evidentment, el tram més
curt és el de Monistrol a Montserrat. Per sor-

tir des de Granollers o Castellar cal que estigueu acostumats a caminar i que us hàgiu entrenat amb temps. La sortida des de
Granollers és a dos quarts de set del divendres 15 d’abril.
Enguany se sortirà del pati de l’edifici del carrer Guaiaquil. Si sortiu de Castellar heu d’estar a dos quarts d’onze de la nit davant de
l’edifici de primària; un autocar us durà fins a
Castellar. I si el vostre punt d’inici de la caminada és a Monistrol, aleshores també us recollirà un autocar davant de l’edifici de
primària, però el dissabte 16 d’abril a tres
quarts de vuit del matí.
També és important anar ben calçat i
dur roba d’abric i impermeable, sobretot els
que caminareu durant la nit. A nivell de calçat
cal portar espardenyes o botes de muntanya
a les quals ja estigueu habituats (no estreneu
calçat aquell dia!). I pel que fa a la roba és imprescindible l’anorac, guants i gorro si caminareu des de Granollers o Castellar. Un altre
tema que cal no oblidar és la crema solar.
I el més cabdal de tots: tenir ganes de
passar-ho molt bé!!!

Portes Obertes

Els dies 15 i 16 d’abril de 2016 celebrarem la XXIIa edició de la caminada a
Montserrat. Estem segurs que els 400 caminants que us hi heu inscrit ja teniu ganes de
posar-vos en marxa. I és que ja queden pocs
dies!!!

35

Reporters en acció

20 ANYS DE FIRA DE LA SOLIDARITAT
A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS
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Dissabte 20 de febrer, a partir de les 16.00,
l'Escola Pia Granollers celebra la vintena
edició de la Fira de la Solidaritat. Són ja vint
anys d'aquesta jornada festiva plena de jocs
i tallers per a la mainada, concerts, rifes i actuacions diverses amb l'objectiu de col·laborar amb projectes solidaris d'ONGs de
casa nostra.
La Fira, des de fa molts anys, ha esdevingut
la gran festa de l'escola, oberta a la ciutat,
per on passen habitualment més de 5.000
persones al llarg de tota la tarda. És una
tarda de voluntaris, de cançons, de pastissos, de rifes, de maquillatge, de jocs, de
castells, de nens i nenes, de pares i mares,
d'avis i àvies.
La festa forma part de la proposta educativa
de l'escola que d'aquesta manera busca una
oportunitat per a la transmissió del valor de
la solidaritat i per recollir recursos per contribuir a projectes de Mans Unides Vallès
Oriental, Casal d'Infants del Raval, Fundació Educació Solidària i Fundació Servei Solidari.

És un dia que, tant treballadors de l'escola
com famílies, es reserven en el seu calendari personal i tots, petits i grans, passen la
tarda jugant, sentint com canten els nens o,
simplement, mantenint una conversa amb
amics, coneguts i saludats amb un tros de
pastís a la mà.
La Fira ens permet a tota la comunitat educativa, pares, mestres, alumnes i familiars,
fer petits gestos solidaris. Una donació per a
la panera o per a la tómbola, fer un pastís,
comprar un tiquet per participar en una parada o escoltar un concert, ajudar a maquillar als més menuts...Tots aquests gestos
ens serveixen per treballar per a un projecte
comú que ens proposa i ens impulsa a ser
solidaris, perquè de ser solidari se'n pot
aprendre. Podem estar atents a les necessitats dels altres i ajudar-los. Podem regalar
el nostre temps, i fer més festiu un dia, un
acte, una fira plena d'il·lusions i bons propòsits. Són vint anys de solidaritat que volem
celebrar amb tots vosaltres.

20 ANYS DE FIRA DE LA SOLIDARITAT
A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS
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ENTREVISTA A GERARD LÓPEZ
¿Quins records tens del teu pas per l’Escola
Pia?
Recordo molt, des de coses tan quotidianes com
el trajecte de cada dia des de casa fins l’escola on
em trobava amb els meus amics que també vivien
molt a prop i acostumàvem a arribar tard a classe,
fins a l’immens pati de l’escola on m’encantava fer
partits de futbol, bàsquet, etc… També recordo
amb molt de carinyo a molts dels professors que
vaig tenir, que a dia d’avui si volto per Granollers i
me’ls creuo també se’n recorden de mi. Un moment que també se’m va quedar molt gravat des
de petit era el comiat de cada final de curs quan
cantàvem l’hora dels adéus. Els Jocs florals (que
ara la Júlia em diu que se’n diu Festa de les Arts),
i la trobada de totes les escoles Pies de Catalunya,
en què es celebrava una jornada de competicions
esportives… Entre moltes coses més.
¿Et consideraves un bon estudiant?
Sí, i sempre havia tret bones notes.
Realment, jo era més d’estar atent a classe i prendre bons apunts perquè em sonessin les coses,
que d’estudiar després a casa. He de reconèixer
que en molts exàmens tan sols estudiava el dia
abans.
I no sé si això servirà de gaire bon exemple, però
a mi em va funcionar.
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¿T’esperaves treballar en el món de l’esport i,
en concret, del futbol?
Tenia números de ser futbolista pels gens. La trajectòria familiar (pare i dos germans que ho havien
estat) feia que a casa el futbol fós molt més accesible i una sortida bastant clara.
Tot i això, vaig estudiar fins que vaig poder i vaig
treure’m el BUP aquí a l’Escola Pia i el COU ja a
Barcelona quan jugava amb el Barça B.
Després ja vaig endinsar-me en el futbol professional i no vaig tenir l’oportunitat de començar una
carrera universitària, tot i que m’hagués agradat.

Quan estaves estudiant BUP, ¿cap a on volies
enfocar els teus estudis universitaris?
Sempre havia estat més de ciències que de lletres,
tot i que no tenia res més clar.
No vaig pensar gaire a llarg termini, ni em vaig arribar a imaginar treballant en una professió concreta
en la qual enfocar els meus estudis cap a un lloc
determinat.
Si alguna cosa se m’havia passat pel cap va ser o
INEF o medicina, però res era un pla clar de futur.
¿T’omple la teva professió?
Sí, molt.
A més a més he tingut la sort que dintre del món
del futbol, he pogut viure i exercir en diferents etapes i àmbits diferents:
Dels 11 als 18 anys:
Jugant amb el Barça B, en etapa formativa,
és a dir, mentre encara estudiava.
Dels 18 als 32 anys:
Aquí va ser quan vaig deixar els estudis, i
vaig passar a dedicar-me al futbol a nivell
professional. Això, també em va comportar
marxar de casa, viure en diferents ciutats i,
fins i tot, en altres països. Em va fer molt
més independent, aprendre idiomes… Va
ser una etapa molt bonica, que vaig gaudir
molt, i també em va ensenyar moltes
coses.
Dels 32 als 35 anys:
Vinculat als mitjans de comunicació (TVE i
TV3), com a analista.
I des del 2013 fins avui com a seleccionador català, i entrenador del filial del Barça
des de l’any passat.
Viure-ho des de tants punts de vista m’ha enriquit
molt, i podria assegurar que m’han omplert totes i
cada una de les etapes de la meva professió.

ENTREVISTA GERARD LÓPEZ

Primerament, hi ha un factor innat que és el del
talent. Però que només serà vàlid si va acompanyat de la dedicació. La dedicació a qualsevol
esport és el que implica cuidar-se: alimentació,
descans, entrenament…
Després, també sóc partidari de què per arribar a
ser un bon jugador una part està en mans de l’atzar. Has de tenir sort en quant a lesions, a relacions amb entrenadors o persones que
contribueixin molt directament en la teva trajectòria.
I, per últim, però sobretot no menys important, el
fet de tenir un bon “coco”. Factor que resumiria
en tres grans claus: ser humil, tenir consciència, i
posar-hi voluntat.
¿Quina és la millor experiència que has tingut
com a professional del futbol?
Moments del dia a dia als vestuaris. T’endús una
segona família de cada equip. Passes moltes
hores amb ells, gairebé tantes com a casa, i això
constitueix una relació genial. Més enllà de les
victories, això és el més bonic que m’emporto.

¿Quins reptes et planteges en un futur en la
teva carrera professional?
Realment, acabo de començar com a entrenador
i crec que em queda molt per aprendre i per millorar ,i per tant, ara mateix aquest és el meu
repte a curt termini.
A llarg termini, si compleixo això, penso que les
coses ja vindran soles.
¿Què els intentes transmetre als teus jugadors?
Sobretot, que valorin que són uns privilegiats de
tenir una professió tan agraïda i on poden gaudir
tant fent el que els agrada.
A més, que ho puguin fer en un club com el Barça.
Que intentin tenir sempre els peus a terra, i que
sàpiguen que són persones per sobre de tot.

L’entrevista

¿Què creus que és el més important en un jugador?
Penso que és una suma de diverses coses:

El món del futbol té una part molt maca i sana,
però també té les seves coses no tan bones, i ells
són joves per per poder triar quin és el seu camí:
tant en el món del futbol com a la seva vida personal.

Sempre reconec que sóc un privilegïat. Molts
nens voldrien viure el que jo he viscut. He complert el meu somni de ser futbolista i de viure la
vida que jo havia desitjat.
¿Què t’agrada més jugar o entrenar?
Ara que estic aprenent/creixent en el món com a
entrenador és molt agraït el fet de poder aportar
la meva experiència als jugadors i ajudar-los a millorar dia a dia.
Però reconec que el meu cap encara en ocasions
pensa com a futbolista i és on realment gaudeixes: jugant i sentint-te jugador.
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