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És cosa de tots conviure. Aquesta senzilla frase
porta implícits molts dels valors que els educadors
volem inculcar als alumnes. Conviure vol dir respectar,
dialogar, implicar-se, esforçar-se i un llarg seguit de
verbs que possibiliten i potencien viure amb els demés
amb responsabilitat. L’Escola n’és sensible i pensa
que justament convivint podem adquirir aquests
valors; és per això que cada any proposa uns moments
i uns espais de convivència que són de gran utilitat
tant pels alumnes com pels docents a l’hora
d’optimitzar la convivència diària a l’escola.

A Secundària aquests moments són les
anomenades simpàticament “convis”, en les quals els
alumnes de l’escola passen dos dies, els de primer
coneixent els seus nous companys de classe i
professors, i els de segon reprenent la convivència
després del llarg període estival. Ja des de fa uns
anys els alumnes de tercer i quart realitzen sortides
tutorials d’un dia que s’aprofita per endegar sinèrgies,
potenciar les existents, buscar-ne de noves... sempre
amb un clima distès i relaxat fora de les aules.

En definitiva, podríem dir que són moments
on els alumnes es poden mostrar tal i com són i que
serveixen per establir complicitats que, segurament,
poden arribar a durar tot el curs i més.
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Vida a l’escola. Infantil
Els nens i nenes de P3 hem fet

molts amics i amigues nous. Però
d’entre tots i totes en tenim un de molt
especial a cada classe: a la classe dels
Picarols hi ha la Rabbit, una conilleta;
als Estels tenen un ós que es diu Sami;
als Globus tenen el Pelut, que és un
goril·la, i a  les Baldufes en Pep, un
bonic elefant. Aquests nous amics
vindran un dia de visita a casa de
cadascun de nosaltres per conèixer als
nostres pares, germans, avis… i fer-se
unes fotos  amb nosaltres tot sopant,
dormint…

Sabeu? Ens els estimem molt!

P3

Els nostres amics

Psicomotricitat a P4

Els nens i nenes de P4  fem
psicomotricitat. Aquest any, en comptes
de venir amb el xandall posat de casa,
ens el posem a l’escola, com els grans.
Després partim la classe en dos grups i
mentre un grup fa activitats amb l’Elena,
l’altre  baixa a la sala a fer unes sessions
preparades que són divertidíssimes, tal i
com podeu veure en aquestes imatges!

P4
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d’excursió a La Farga del Montseny. Durant el
matí hem fet una bona passejada pel bosc on
hem vist diferents arbres, bolets, plantes que
serveixen per enganxar i hem descobert les
diferències entre el roure i l’alzina. També ens
han explicat per què una bassa de fang és el lloc
on els senglars hi prenen un bany.

Després de menjar-nos un bon entrepà
per dinar, hem jugat una bona estona amb els
nostres companys i companyes, i a la tarda amb
les bosses plenes de fulles seques, aglans i un xic
cansats, hem tornat cap a l’escola.

P5

Tot passejant pel bosc
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Vida a l’escola. Prim
ària

Excursió a Pol

Els nens i nenes de 2n de primària vàrem anar
d’excursió a Pol, a Arbúcies. Ens va fer molt bon dia i
vàrem poder fer tots els treballs d’observació. En aquests
dibuixos podeu veure el que allà vàrem fer: observar
els arbres, les fulles del castanyer, del roure, del pi, de
l’ alzina i del pollancre. En arribar a la classe
confeccionàrem un dossier amb tots els arbres i vàrem
enganxar una fulla al costat de cadascun d’ells.

2n Primària

El divendres dia 24 els nens i nenes de primer
vam anar a veure una obra de teatre. Es tractava del
conegut clàssic Hansel i Gretel. Ens va agradar molt i
vam riure encara més amb els protagonistes, que eren
els nens. Però també vam tenir una mica de por amb la
bruixa i la madrastra, que eren dolentes de debó.

1r Primària

Hansel i Gretel



el cr!t6

Vi
da

 a
 l’

es
co

la
. P

rim
àr

ia Els nens i nenes de tercer de primària cada dimecres
fem expressió oral. El primer dia vam fer un sorteig per
veure qui ho feia.

Es tracta de descriure un animal. Cadascú ha triat
un animal diferent.

Primer ho hem de preparar en un full que ens
donen les professores, després ens ho hem d’estudiar i
memoritzar molt bé tot: com és l’animal, el caràcter, què
menja, on viu i la raça i finalment dir-ho davant de tota
la classe. També ensenyem la foto de l’animal.

El dia 20 d’octubre  els nens i nenes de 4t de
primària vam anar a l’aula cosmos.

Al soterrani de l’edifici van instal·lar una esfera
molt gran i rodona que tenia una porta petita i baixeta
per entrar-hi.
Quan vam ser a baix vam conèixer en Pau, que ens va
explicar moltes coses.
Primer vam veure el sol (un sol de mentida) i ens va
explicar que el sol surt per l’est i es pon per l’oest. També

Abans d’explicar-ho, per preparar-ho hem buscat
a internet, a llibres, a revistes, a diaris. Fem un treball
de buscar informació.

Després d’explicar-ho, els altres companys tenen
un full on posen què els ha semblat, com ho hem dit...

Quan ens toca, tenim una mica de vergonya, però
després li toca a una altre company, i així cada dimecres.
En l’expressió oral tots hi participem...

Delegats i subdelegats de 3r de primària:
Judit Ferrer, Clara Roma, Gemma Jimenez,

Cristina Delgado, Pau Sabatés i Martí Lorente.

Expressió oral

El cel
va dir que durant l’estiu el sol està molt amunt, però
que durant l’hivern passa pel punt més baix.
Després vam veure planetes i constel·lacions com l’Ossa
Major, l’Ossa Menor, el Cinturó d’Orió i l’Estel Polar.
Ens ho vam passar tan bé que hi tornaríem 100 vegades
més!

Pau Roig
4t Primària
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Vida a l’escola. Prim
ària

Sabeu des d’on s’enregistren les dades de
temperatura, precipitacions, vents, etc. que a vegades
surten als diaris o a la televisió i que fan referència a
Granollers? Doncs s’obtenen de l’estació meteorològica
de Granollers, que es troba al pati de l’antiga escola
Vallès. Nosaltres l’hem anat a visitar, perquè a Medi
Social estudiarem el clima.

Durant la visita ens van explicar cadascun dels
aparells que tenen: on han d’estar situats, quina és la

Visita a l’estació meteorològica
seva missió i com podem llegir o observar allò que ens
indiquen. Aquestes dades són enviades a un centre on
es rep la informació de totes les estacions oficials de
Catalunya.

De tots els aparells que vam veure, el que ens va
cridar més l’atenció va ser l’heliògraf: indica les hores
de sol que hi ha en un dia. També vam poder comprovar
com funcionava. En poc moments, en el lloc on es
concentraven els raigs de sol, es va cremar un trosset
de la cartolina que vam posar.

5è Primària

A la classe de Medi Natural hem començat el
tema dels animals.  El mestre ens va dir que ho faríem
en treball cooperatiu, la qual cosa vol dir que en primer
lloc repartim la feina en quatre grups d’especialistes;
després fem una classificació dels animals; a partir
d’aquest moment la nostra feina consisteix a buscar la
informació pel nostre compte. Mentrestant, els mestres
ens fan de guia i orientadors.

Cada grup fa un petit guió del que vol saber
d’aquest tema. Durant la següent sessió ens posem
d’acord entre tots per seguir el mateix guió sobre la
informació trobada. Seguint el guió fem un petit resum
elaborat entre tots.

La segona part del treball consisteix a tornar a
fer grups nous i més petits. A cada grup hi ha un dels

A sisè fem treball cooperatiu

quatre integrants dels anteriors. L’especialista de cada
grup aporta la informació al grup petit que ens serveix
per elaborar l’esquema final. Aquest esquema, fet per
nosaltres, en ajuda a estudiar el tema.

És important que tothom participi i es faci
responsable de la part del seu grup que li ha tocat.

Alumnes de 6è Primària:
Natàlia López
Meritxell Sala

Judit Domínguez
Anna Marqués
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 De grans de l’edifici de pàrvuls i primària, a petits de l’edifici de
secundària i batxillerat; aquest és el gran canvi que tots els de
primer hem experimentat.

 Des dels horaris fins a l’edifici, passant pels mestres, assignatures
i companys. Tots vam veure llàgrimes el 20 de juny del curs passat,
tot i que ara també estem contents, perquè seguim veient-nos i
hem fet més amics. De canvis, el que jo més he notat ha estat la
feina; a sisè tot i fent activitats fora l’escola, sempre em quedava
temps per mirar el televisor o jugar, a vosaltres no?

 També ens va ajudar molt el suport dels nois i noies que ara fan
segon, que ens van ensenyar l’escola i ens van dir que no ens
preocupéssim per res. Segur que nosaltres també intentarem que
els que vinguin el curs que ve estiguin més tranquils de cara el
canvi d’edifici. Oi que sí?

Oriol Palau
1r ESO D

Sabeu què ens va passar? Vam tenir unes convivències
amb algunes sorpreses i alguns entrebancs.

En veure els autocars ens vam alegrar perquè eren de dos
pisos. Però no ens va agradar tant quan vam sentir comentaris i
rumors que un autocar s’havia espatllat. Així que vam haver
d’esperar mitja hora llarga per a aconseguir que vingués un altre
autocar.

Què més ens va passar? El dia de l’excursió ens van
proposar d’anar una mica més lluny del mirador, a una ermita.
Quan ja portàvem estona caminant ens van dir que encara faltava
una pujada molt recta per arribar-hi. Tots molts cansats, vam
decidir de tornar enrere. Cadascú al seu ritme, i anar fent. Fins
arribar a la casa. En tornar, les altres classes fins i tot ja havien
dinat. Però l’esforç va “valer la pena”.

Canvi d’edifici, no pas d’escola

Les anècdotes de les convivències de 1r d’ESO

Ja fa uns quants dies que hem començat aquest curs amb molts
ànims i moltes ganes de treballar. Tenint en compte que aquest
any ja no som “principiants”, no tenim tants problemes ni
dificultats com abans ja que ens hem adaptat a totes les condicions
que ens plantejaven a primer, com ara els nous professors, la
nova forma d’estudiar, els nous companys, etc.
També és veritat, però, que hem canviat algunes assignatures
per altres i algunes les hem anul·lades. És el cas del variable, per
exemple (que es canvia cada trimestre, menys el francès) o la
música que ha sigut substituïda per plàstica. Això sí, igual que
l’any passat entrem a les 9 del matí (menys el dimecres que
entrem a les 8).
Un nova norma de la Generalitat també ha influït en el nostre
final de cicle. Si l’alumne/a té més de dues assignatures suspeses
a final de l’últim trimestre repetirà curs. Però en això no cal
pensar-hi, encara que en alguns moments és bo recordar-ho.
Bé, i què més dir-vos? Que us espero amb més novetats al pròxim
crit.

Mireia Roquet
2n ESO D

Van ser unes convivències molt divertides i entretingudes!

Sara Garcia, 1r ESO B

Hem començat el curs
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Vida a l’escola. Secundària
Per començar, una tutoria proporciona molts

avantatges. Els alumnes tenen una comunicació amb
el professor i amb els altres companys, d’aquesta
manera es pot millorar l’ambient que hi ha dins de la
classe, que crec que és força important per a un bon
treball en grup.

Els alumnes també poden aportar idees al
professor per millorar la classe, per exemple, si tenen
algun problema de comportament, dir alguna
possibilitat per aplicar alguna mena de “càstig” o de
reflexió personal.

També es pot parlar de temes actuals que
afectin o interessin els alumnes, ja que el professor
pot aportar informació que pugui ajudar  l’alumne.
També es poden fer algunes activitats de tipus dinàmic
per conèixer algun tema en concret.

Aquest principi de curs el nostre grup-classe
ha tractat principalment el tema del comportament i
de la convivència entre companys i professors.

A totes les tutories que hem realitzat a la classe
hem parlat bàsicament d’aquests temes que he
enumerat anteriorment.

Per l’experiència dels altres anys sempre és
profitós parlar de coses que no “estan” dins la matèria
que estudiem. Suposo que a mesura que el curs vagi
avançant aniran sorgint temes de interès general per
poder-los tractar a classe i així aprendre coses noves
per a la vida de cadascú. Tan important és tenir molts
coneixements com saber-los aplicar a la vida real.

Clàudia Pujadas
2n ESO C

Les colònies són uns dies de relax, molt divertits i
amb un munt d’activitats. També van bé per conèixer-
nos més i fer-nos més amics. A part de tot això, arribes
a casa amb un munt d’anècdotes per a explicar i més
content que unes pasqües. Aquest any les anècdotes ja
van començar només arribar al tub, on ens esperaven
els dos autocars per fer el nostre “llarg trajecte”. Ja hi
havia els més puntuals, però encara faltaven els
“dormilegues que” arribaven quan tothom estava
instal·lat als seus llocs de marxa. Un cop al nostre destí
vam veure que allò, a més a més de preciós, era immens.

I mentre els nens es trobaven com “peix a l’aigua”
en el camp de futbol, les nenes anaven investigant els
racons més tranquils i agradables. Ben dinat i després
d’haver-nos dividit en grups, cadascú va anar a l’activitat
que li tocava. Uns al castell de Montclús i els altres a
esports d’aventura. Totes dues activitats molt divertides.
Un cop acabades els professors van deixar que pugéssim
a les habitacions per començar-nos a preparar pel que
portava més “eufòria” a la majoria, la discoteca. Els
passadissos eren plens de nenes (sobretot), que anaven
amunt i avall, moltes d’elles pintades i lluint les robes
que havien portat per a l’ocasió. Mentre unes envaïen
l’habitació de professores per planxar-se els cabells, les
altres ocupaven els lavabos. La discoteca va ser molt
esbojarrada i la gent es va animar molt. Fins i tot els
més atrevits pujaven a les taules simulant que eren
pòdiums. Entre “naps i cols” vam acabar a les dotze, que
era l’hora en què els professors ens feien anar a dormir.
Però com és normal, aquesta no va ser l’hora, sinó que
va ser molt més tard.

L’endemà vam anar plegant i a la tarda, ja vam
tornar, tots força cansats, cap aquí, on a la nit , després
d’una bona dutxada, més d’un es va quedar adormit al
sofà!

Berta Terés
2n ESO B

La millor tutoriaAnècdotes de les colònies
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El dijous dia 9 d’octubre, els alumnes de 2n d’ESO, amb
les motxilles ben carregades, esperaven entusiasmats l’autobús.
Van pujar, i amb poc més d’una hora, havien arribat al seu destí:
el castell de Fluvià. Després d’esmorzar es van instal·lar a les
habitacions i més tard els hi van presentar els monitors. Els van
dividir en grups aleatòriament, perquè més tard farien activitats.
I cap a dinar. Necessitarien agafar forces per a les activitats que
els monitors els havien preparat. Després d’omplir-se la panxa,
uns grups es van quedar a la masia per fer activitats d’aventura:
pont del mico, tirolina, rocòdrom...  i d’altres van anar d’excursió
al castell de Monclús. El trajecte va durar aproximadament tres
quarts d’hora i, quan per fi van arribar, van poder comprovar que
del castell, poca cosa en quedava. I és que un terratrèmol en va
destruir bona part. Després van tornar cap a la masia a sopar, i
per fer l’activitat de nit (el que potser gairebé tots
desitjaven). Van sopar,
es van arreglar i cap a
ballar a la discoteca!
Quan l’activitat es va
acabar van anar a les
habitacions cap a dormir.

L’endemà al matí
van esmorzar i desprès,
els que havien anat al
castell es van quedar a
la masia a fer activitats
d’aventura i viceversa.

Les convivències a 2n d’ESO
Després de les activitats van dinar i van tenir un temps per esbargir-
se. Quan l’autobús va arribar, van pujar les motxilles i... cap a
Granollers falta gent.

De tornada, alguns aprofitaven per fer la becaina, d’altres,
jugaven o cantaven i d’altres, pensaven en tot el que havia succeït
aquells dos dies i somniaven en el cap de setmana: tindrien temps
per relaxar-se, jugar... o fer una cosa que alguns havien deixat
aparcada, i que no tenien ganes de fer: els deures.

Jordi Camins
Anna Carles

2n ESO A

Ja som a 3r d’ESO!
Ja som altre cop amb “un nou curs a sobre”. Hem canviat

de cicle, de tutors i de professors.

Aquest any no hem fet colònies, perquè les reservem per a
final de curs, però a canvi vàrem fer una jornada de convivència.
Vam anar fins a Marata caminant i allà ens esperava una bona
paellada!

Aquestes activitats de convivència van molt bé per
relacionar-te o conèixer un xic més a les persones amb qui convius

dia darrera dia, però que pel treball, la feina, les preocupacions...
no et pots relacionar tant.

Desitgem que aquest curs que comencem estigui ple
d’experiències noves i profitoses per tots nosaltres, tant a nivell
acadèmic com de creixement personal i relació amb els companys.

Marta Viaplana
Laura Rius

3r ESO D
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Vida a l’escola.Secundària
La tutoria consistia en una pauta que ens donaven a seguir

els nostres corresponents tutors. Havíem d’assenyalar tres frases
que ens oferien i que per a nosaltres fossin essencials i importants.
Tothom va treure les seves conclusions i va agafar les que veien
més adients per a ells; no obstant, molta gent va optar per agafar
les tres que tothom sap “que quedarà més bé amb el tutor si veu
que té marcades aquelles”. En el full ja ens indicaven que totes
eren bones opcions, però que les més essencials eren la tres, la
set i la nou:

- Conèixer-me millor (3).
- Conèixer bé el panorama de les professions que tinc al

davant (7).
- Tenir clar els trets més importants de l’àrea professional

que m’atrau (9).

Una bona tutoria
La gran majoria de gent preferiria una professió que, sense fer
gaire, guanyés molt (un somni per a tots els estudiants), però una
cosa és clara, que no pots fer una carrera simplement pel fet de
guanyar o no diners, sinó per l’interès que tens sobre aquesta.

Per això, un dels consells que jo et dono és que no te’n
refiïs dels comentaris que et puguin fer companys i gent que no li
interessa el teu futur, sinó dels qui viuran d’això. Sigues
intel·ligent! Decideix-te i escull amb sinceritat. Pren-te el teu
temps! I recorda que les coses importants no s’improvisen, ni es
decideixen en una tarda!

ENDAVANT, EL TEU FUTUR ÉS A LES TEVES MANS!
     

Laura Molina
4t ESO C

El dia 9 d’octubre, els alumnes de 4t ESO
vam fer una sortida tutorial, una excursió a ‘Els
Àngels’. Ens vam reunir a l’església de Santa Maria
del Jaire, d’on vam sortir tots junts per començar
la caminada de dues hores que ens esperava.

Arribats al nostre destí i esperant afamats
l’arrossada que ens estaven preparant, alguns vam
aprofitar per entrenar els nostres punys jugant al
futbolí, d’altres jugaven en els gronxadors i d’altres
simplement descansaven o escoltaven música.

Després de menjar l’arrossada que, per cert,
estava molt bona, va arribar l’hora de l’esbarjo. Els
professors ens tenien preparats un jocs, més
concretament uns balls, en els quals ens va costar
una mica entrar, però al final vam acabar
participant-hi la major part dels alumnes. Va ser la
Dolors qui ens va sorprendre amb els originals i
atrevits passos de les sevillanes. També vam fer
unes danses molt divertides en les quals la gent es
va animar més a participar-hi.

En definitiva, va ser una experiència en
què vam aprendre un cop més el significat de la convivència en
grup i a madurar com a persones.

Si voleu saber més de la nostra sortida podeu visitar la
pàgina web de l’escola on hi trobareu les fotos de l’excursió.

Sortida de 4t d’ESO

Núria Catillo
Filipa da Silva

4t ESO B



el cr!t12

Vi
da

 a
 l’

es
co

la
. S

ec
un

dà
ria

Sovint els adolescents tenim crisis d’identitat. La
pregunta: Qui sóc? volta pel nostre cap amb normalitat
i nosaltres som incapaços de trobar una resposta
concreta i precisa.

Donar la culpa al món seria lleig, però cal dir
que vivim en una societat molt preocupada per la forma
en si. Les tribus socials abunden i en créixer, la gent es
veu obligada a pertànyer a una, però... com escollir?

La gent jutja per les aparences... La teva forma
de vestir diu com ets...

Potser sí, però, i si ens equivoquem? Les
discoteques, els bars... ja estan classificats per un tipus
de gent en concret, això és veritat, o és només un tòpic?

Des de ben petits a l’escola, a casa, ens han
inculcat igualtat; però en aquest sentit és obvi que no
podem ser tots iguals. Està clar que un preferirà uns
pantalons ratllats i amples i un altre uns d’una
coneguda marca. O un preferirà portar el cabell
engominat del tot i un altre preferirà dur-lo amb rastes.
Però això no ens ha de portar a una divisió de bàndols,
perquè després passa el que passa. Quants cops hi ha
hagut baralles entre gent d’estils diferents?

A la vegada que t’uneixes a una tribu urbana
comences a adquirir unes idees determinades. Tots
sabem que quan ets jove tens unes ganes enormes de
canviar el món, però cadascú té la seva forma de fer les
coses i sovint ens equivoquem de camí, però la sort que
tenim és que sempre podem fer marxa enrere i
abandonar el camí equivocat i agafar-ne un de nou
que ens dugui al nostre destí final. Després ve la
impotència, la decepció de veure que, fem el què fem,
sols no podem fer que el món rutlli millor. És com si

Ésser o no ésser?
una sola persona tragués un granet de sorra, oi que això
no deixaria la platja sense ella?

Molts nois no saben afrontar aquesta etapa, sovint
es pensen que estan sols, se senten incompresos... A
altres se’ls hi pugen els fums i es creuen els amos del
món, pensant que ho saben tot... Però de ben segur que
ningú es queda immune a l’atac de l’adolescència.

Espero doncs, que aquest escrit serveixi als joves
per trobar els seu camí, el seu estil propi, que no es
deixin MAI jutjar per les aparences, i sobretot a SER ells
mateixos, amb els seus defectes i les seves virtuts.

Ànims doncs, seguiu el vostre camí i sigueu
vosaltres mateixos, no us conformeu mai amb les
injustícies i no deixeu que ningú us desfaci els somnis.

Lorena Jiménez
4t ESO D



el cr!t 13

Vida a l’escola. Batxillerat
El passat dilluns dia 20 d’octubre, els alumnes de 1r de

batxillerat tecnològic vam anar a la seu provisional del Museu de
la Ciència de Barcelona.

Allà ens esperava Miquel Barceló, per donar-nos una
conferència sobre la situació de la tecnologia a Catalunya. El primer
que ens va dir va ser que estructuraria el seu discurs en tres idees
bàsiques, si més no principals, ja volia que comprenguéssim i
recordéssim aquestes idees.
I així ho va fer. La conferència va quedar resumida en tres simples
punts, però els tres, molt significatius:
- La tecnologia és innovació i és la base de l’economia:
referint-se a què l’activitat científica és per a l’ús públic, però tot
i així hi ha una gran restricció econòmica.
- Aquí a Catalunya es destinen pocs recursos al camp
de la investigació: Miquel Barceló va citar que a Catalunya es
dedica un 1 % als estudis i projectes universitaris, mentre que a
tota Europa es dedica únicament un 2%. Amb aquestes
“estadístiques” queda ben clar la poca importància que es dóna a
la tecnologia i la ciència.

Tecnologia es innovació
- A Catalunya actualment hi ha un període de canvi: la
societat no reconeix les persones que han dut a terme projectes
que han canviat radicalment el món, en canvi coneix
perfectament la vida de “famosos” que han sortit d’un programa
de televisió. I quan es pregunta per algun tema de ciència
acostumen a dir que no hi ha gaire informació als mitjans de
comunicació, però quan surten programes d’aquest tipus acaben
desapareixent perquè ningú els mira. Són el futur de la tecnologia
i hem de reclamar més informació.
Doncs bé, vam marxar d’allà amb aquestes idees al cap, i de fet
ens van ser molt útils, ja que les vam utilitzar per poder puntuar
en l’examen de tecnologia industrial que vam fer el dia següent.
Per tal d’acabar aquest article, esmentar un frase que va citar
Miquel Barceló a la conferència: “la ciència és per conèixer
el món, la tecnologia per canviar-lo”.

Cristina Manga
Jordi Saperas

1r Batxillerat Tecnològic

El passat dijous dia 16 d’octubre, els alumnes de

literatura espanyola i de francès de batxillerat vàrem anar a

Collioure (França), a fi de visitar la tomba del conegut escriptor

Antonio Machado.

Un cop allà, els alumnes de literatura van llegir fragments

de poemes de l’autor i entre tots vàrem fer l’entrega d’un ram

de flors al difunt.

Tot seguit els alumnes de francès ens vam passejar pel

poble, tot buscant informació i parlant amb els habitants sobre

la rellevància del literat, perquè un cop a Granollers puguem

exposar el  nostre treball. Ens vam adonar que la majoria de la

gent no sap qui és Antonio Machado, i fins i tot alguns van

confondre “Don Quijote de la Mancha” com a poema seu.

Un cop fet tot això vam gaudir de temps lliure, que molts

dels que érem allà vam passar a la crêperie o la platja. A dos

quarts de quatre de la tarda ens vàrem retrobar per agafar

l’autocar i tornar cap a casa.

Sorprenentment, després de passar un dia sota el calorós sol

de la ciutat francesa (cal esmentar que tothom anava ben

preparat pel fred que no va fer), quan vam arribar plovia a bots

i barrals.

Mònica Ferrer

Marta Ventura

1r Batxillerat D

Un dia a Collioure
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A continuació us presentem un exercici
d’extracció de continguts d’un vídeo que es va passar
a l’assignatura de biologia. L’activitat ha motivat
l’alumna a aprofundir en la recerca de nous
coneixements

El vídeo que vàrem veure el passat divendres recollia la
informació científica que ha permès evolucionar en la història
de la vida del planeta: des de les primeres formes de vida fins a
l’evolució humana, des de fa una eternitat fins a l’actualitat.

El primer antecessor de vida que es coneix en el món i
que últimament els científics han investigat és el bacteri LUCA
(Last Universal Common Ancestor). Es tracta d’un bacteri de
vida autònoma, de només uns 572 gens (els éssers humans
tenim al voltant de 30.000 gens).

Quan va aparèixer la vida al planeta, l’atmosfera no
presentava oxigen. Hi havia microorganismes que deslliuraven
oxigen, el qual en aquell moment era perjudicial, ja que els
organismes no hi estaven acostumats. Mentre s’introduïa
l’oxigen a l’atmosfera, els organismes vivents evolucionaren la
capacitat de la respiració aeròbica.

El passat dia set d’octubre, els alumnes de segon de
batxillerat científic vam anar d’excursió al Parc Natural del
Montseny.

La finalitat d’aquesta excursió (i alhora caminada)
consistia a fer un estudi geològic del parc, de la seva vegetació i
fauna.

Aquest parc que tenim aquí, a Catalunya, és molt
important perquè hi podem observar els estatges de vegetació.
És a dir, a força que es guanya alçada, es reprodueixen les
formacions vegetals característiques de la Mediterrània a les
parts baixes (alzinars, suredes i pinedes); de la muntanya mitjana
plujosa més amunt (alzinar muntanyenc i rouredes); d’ambients
centreuropeus per sobre dels 1.000 metres (fagedes i avetoses)
i, fins i tot, d’ambients subalpins als cims (matollars i prats
culminals). D’altra banda, la fauna també hi és molt rica: podem
trobar un ampli ventall d’espècies.

 Dic caminada perquè vàrem anar amb autocar fins a
Santa Fe, però un cop allà (concretament a la Font de Passavets),
vam començar a peu una llarga i ascendent pujada fins arribar al
cim del Turó de l’Home, que es troba a la cota 1.706. Tot i les
nostres dificultats, bromes, comentaris, parades per agafar oxigen
i petits entrebancs com pedres o troncs que hi havien pel camí,
aproximadament al cap de dues hores vam arribar a dalt.

Un cop arribats al cim vam tenir la satisfacció de
contemplar la magnífica vista que el paisatge ens oferia als
nostres peus. Des d’allà d’alt veiem Arbucies, el Castell de
Montsoriu o el Turó de Morou. La veritat és que contemplar
aquella vista tant esplèndida va ser una gran gratificació. Va ser
allà d’alt on ens vam quedar a dinar. I desprès, un cop  acabat el
dinar i havent fet la migdiada, vam començar a descendir la
muntanya més xino que xano, fins a arribar un altre cop a Santa
Fe, de retorn cap a Granollers.

Meritxell Pascual Marqués
2n Batxillerat Científic

Excursió al parc natural del Montseny

Evolució de la vida
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Vida a l’escola. Batxillerat
El passat divendres dia disset d’octubre, els alumnes de

segon de batxillerat social i humanístic vàrem anar a visitar
l’església de Santa Maria del Mar i la Pedrera.

Malgrat el plujós dia vam poder fer tot el que estava previst.
De bon matí vam anar al barri gòtic de Barcelona per

observar les característiques del gòtic català.
Observant la façana es podia apreciar una gran rosassa

que marcava el punt més alt de la nau principal i, a banda i banda
de l’entrada atrompetada, dues torres.

Ja a l’interior, els que fem història de l’art vam contestar
un qüestionari sobre la planta, els elements de suport i
l’ornamentació, entre d’altres.

Un cop acabada la visita vam anar a l’Eixample. Allà ens
vam dividir en tres grups per visitar la Pedrera.

Sens dubte, aquest edifici modernista va suposar un
trencament en l’època en què es va construir i actualment és un
símbol de l’arquitectura catalana.

El terrat, la planta de l’edifici que ens va semblar més
original, impressiona per les seves peculiars xemeneies amb forma
de guerrers.

En definitiva, va ser una bona forma de palpar allò que
estudiem i d’experimentar el que és l’art: bellesa i funcionalitat.
Tant de bo es pugessin realitzar activitats similars en totes les
matèries.

Núria López, Mireia Burrull, Montse Mesas,
2n Batxillerat Social

Sortida d’art
En el document fílmic també se’ns va explicar l’existència

del riu Tinto, el qual té una temperatura molt alta (aproximadament
115ºC), amb un grau d’acidesa també molt alt. En aquest riu hi
viuen uns bacteris molt particulars que s’alimenten de minerals
derivats de les roques que es troben sota la superfície. S’anomena
d’aquesta manera perquè presenta un color semblant a un fosc vi
vermell degut al ferro dissolt en les seves aigües tan àcides.

Un gran esdeveniment en la història de la vida va ser
l’origen de les cèl·lules eucariotes, les quals es caracteritzen per
tenir un nucli amb ADN i unes estructures complexes.

Més tard, a partir de les cèl·lules eucariotes s’originaren
els organismes pluricel·lulars, éssers vius que posseeixen dues o
més cèl·lules. I és aquí on apareix el sexe, encara que hi ha científics
que pensen que el sexe no hagués estat del tot necessari, ja que hi
ha uns tipus d’organismes que tota l’espècie són de gènere femení.
També és produí la genètica que permeté l’evolució dels caràcters
genètics en un mateix tipus d’organisme. La selecció natural
afavoreix més als gens (se’n diuen gens egoistes).

Més endavant es va produir l’especialització: procés pel
qual un òrgan o una part d’un organisme s’adapta a l’acompliment
d’una funció especial. I també es produí l’hominització, el procés
evolutiu seguit per un conjunt de successius primats que, partint
d’un avantpassat comú de l’home i alguns pòngids encara no
identificats, ha evolucionat fins a l’home actual. Actualment la
branca evolutiva és representada per una única espècie, l’homo
sapiens, que en el decurs del temps s’ha diversificat, donant formes
que s’extingiren i altres que anaren canviant pels mecanismes
biològics de l’evolució.

De mica en mica tots aquests trets han anat
caracteritzant l’espècie humana, però l’aspecte que ens ha ajudat
a diferenciar-nos de la resta d’organismes ha estat la capacitat de
comunicar-nos mitjançant el llenguatge.

Aquesta ha estat l’evolució que ha fet l’ésser humà fins
arribar als nostres dies, en els quals fins i tot és possible una selecció
artificial. Molts dels grans canvis que han sofert els organismes
s’han degut a l’atzar, però mai se sap si l’atzar tornarà a actuar. La
vida s’ha caracteritzat, també, per processos simbiòtics, el que
provoca que el que succeeixi a alguns sempre acabarà afectant a
d’altres. En conclusió, l’evolució ens ha produït i ha produït el que
som avui en dia.

Anna Estapé
2n Batxillerat Científic
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També des del mes de novembre disposem a
l’edifici de secundària d’una nova càmera digital. Resulta
que la que teníem s’havia quedat obsoleta i era molt,
però que molt lenta a l’hora de descarregar les fotos en
un ordinador. La nova càmera ens anirà molt bé per
recollir gràficament les activitats del dia a dia a l’escola,
les sortides, etc. etc. El seu ús, a més, resulta molt senzill,
de manera que tothom la pugui utilitzar sense problemes
ni angoixes. A l’edifici de primària ja en tenen una des
del curs passat i també l’aprofiten molt.

Amb l’objectiu d’anar millorant els
serveis i prestacions de la mediateca, des
d’aquest mes de novembre hi hem
instal·lat (concretament a l’ordinador 10)
una gravadora i un lector de DVD-ROM.
La gravadora permet, entre altres coses,
crear discs de dades, crear CD d’audio i de
vídeo, copiar discs, etc. La majoria de
persones associen la gravadora amb gravar
CD de música, però es tracta d’un aparell
amb moltes altres possibilitats. El DVD-
ROM, per la seva banda, permet visualitzar
pel·lícules i documentals en DVD com a
casa, però a més ofereix la possibilitat de
reproduir els DVD específics per a
ordinadors. En tot cas, tots dos aparells
els trobareu a la mediateca a la vostra
disposició.

Gravadora i DVD-ROM

Nova càmera digital
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El 27 de novembre, festa de Sant Josep de
Calassanç, tens l’oportunitat de guanyar una magnífica
cadena de música. Com? Participant en el concurs del
lema de l’escola d’enguany: És cosa de tots.

La persona (o persones) que presentin la millor
cançó s’endurà el premi. Les bases del concurs les
trobareu a la pàgina web de l’escola i fotocopiades per
l’edifici.

Després de gairebé 100 anys d’història, Casa
Garolera tanca les seves portes. Els propietaris, que es
jubilen, volen agrair la fidelitat dels professors, alumnes
i pares de l’escola Pia de Granollers durant tots aquests
anys.

A partir d’ara podreu trobar la bata, el xandall,
la samarreta i els pantalons curts de l’Escola Pia a la
botiga Carme (carrer Josep Umbert, 68), just al costat
de l’antiga botiga.

Concurs del lema

Casa Garolera

BASES CONCURS LEMA

· Les lletres de les cançons han de ser originals.
· Les cançons han de tractar  sobre el lema del

curs: “És cosa de tots” (compartir, millor junts,
sumant esforços, entre tots...).

· La música pot ser original o bé basar-se en una
cançó coneguda.

· La lletra ha de ser en català.
· La cançó ha de tenir tornada que es pugui seguir

amb facilitat.
· Per participar en aquest concurs s’ha de fer

saber al tutor  abans del dia 14 de novembre de
2003.

· El concurs es portarà a terme el dia 27 de
novembre, festa de Sant Josep de Calassanç.

· El dia del concurs cal presentar al jurat la cançó
en directe o amb música pregrabada, amb cinc
còpies escrites de la lletra.

· El jurat es reserva el dret de canviar alguna de
les presents normes si així ho creu oportú.

· Si el jurat així ho estima, després de valorar
totes les propostes, el concurs pot quedar desert.

· El premi d’aquest concurs consta d’un equip de
música que està exposat a la mediateca.
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En les planes anteriors de El Crit ha quedat
claríssim que els alumnes de 1r i 2n d’ESO van anar de
convivències durant dos dies i que els de 3r i 4t d’ESO
van fer una sortida tutorial d’un dia.

Si voleu veure imatges d’aquestes activitats podeu
visitar la pàgina web de l’escola (www.epiagranollers.net)
on en Pepe, l’informàtic de secundària, ha penjat les
fotos digitals que entre tots li hem fet arribar.

En Pau, per la seva banda, s’encarrega més de la
part de primària de la pàgina web del centre. Ja que ha
sortit el tema de la pàgina web us animem a fer arribar
als informàtics de la casa les imatges digitals que
penseu que estaria bé que sortissin al nostre web.

Fotos a la web i exposades

A la mediateca també s’han recollit moltes de les
fotos que es van fer durant les convivències i les
sortides tutorials en una exposició molt “xula”

Si la voleu veure, tenim les portes de la Mediateca
obertes de bat a bat.
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Desembre 2003

2120
2827

6 7
1413

Periodes d’activitats de més d’un dia de duració.Llegenda de colors:
Activitats de caire important i especial.

Dates festives (Dissabtes, diumenges i festes oficials)
Dates laborables (oficials)

1 2 43 5
6è Primària

Vacunació hepatitis
(2a dosis)

Cicle inicial. Cinema: “La pel·lícula d’en Tigger” (Oscars)

5è Primària
Excursió:

“Aquàrium de
Barcelona”

DI
A D

E 
LA

CO
NST

ITU
CI

Ó

FE
ST

A IN
MACU

LA
DA

CO
NCE

PC
IÓ

Últim dia
lectiu

NAD
AL Sa

nt

Es
te

ve

3r ESO
Convivències: “Figueró” Geologia

“MARATÓ TV3”

4t ESO
“MARATÓ TV3”

3r ESO
“MARATÓ TV3” “MARATÓ TV3”

1r i 2n ESO
Teatre castellà:
“La Celestina”

1r Batxillerat
Teatre castellà:
“Tempestades”

3r i 4t ESO
Teatre castellà:
“La Celestina”

Museu Marítim
4t ESO


