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Sant Josep de Calassanç 2003
Pàgina

Un any més hem tornat a fer festa al
voltant de la figura i obra de Sant Josep de
Calassanç. Fa més de quatre-cents anys, aquest
home de casa nostra va ser capaç dentendre la
importància de la diversitat i de la convivència (a
la seva escola no es feia cap distinció, ni per
motius religiosos ni socials) i va voler canviar el
món injust en el que vivia fent una proposta
leducació i cultura per a tothom. Aquest és el
sentit i és per això que cada any en arribar el 27
de novembre convertim aquest dia en una diada
especial amb tot dactivitats que ens permeten
fer visible que lescola... ÉS COSA DE TOTS!
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Les activitats van ser un èxit i la
participació de tothom es va notar en el bon ambient de tota la jornada. Cal fer esment especial i
un agraïment sincer a les persones que van
organitzar els actes. Des de moltes setmanes
abans, lescola ja vivia amb interès les aportacions
i les propostes que alumnes i professorat van anar
fent. La festa sha organitzat i viscut entre tots. I
també cal destacar la bona feina de coordinació
de lequip de pastoral, que va permetre tenir a
punt tot el necessari. FELICITATS!

Calendari .................................................... 24

Fotografia de portada:
Mural de St. Josep de Calassanç, fet per P5.
Agraïm la col·laboració de totes les persones
que han participat en la realització daquesta
edició de El Crit.

Daltra banda, el trimestre sha acabat i
ens disposem a iniciar les vacances de Nadal.
Voldria desitjar a tota la comunitat educativa, de
tot cor, que visqueu a fons les celebracions amb
la família i tots els que estimeu, que gaudiu els
merescuts dies de descans i que participeu dun
Nadal festiu i solidari.
BONES FESTES!
Esteve Federico i Salellas
Director-Gerent
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Lluís Baella
Fina Jerez
Maria Parera
Mònica Prat
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Un matí diferent

P5 fa por
por?

Vida a lescola. Infantil

Alguns dijous al matí els nens i nenes de P3 ens reunim al
repartidor per tal de fer una activitat diferent. Aquí ens podeu
veure el dia en què les senyoretes ens varen fer titelles i van
explicar el conte den Patufet.
Totes les activitats que fem (representacions, contes,
titelles...) ens han agradat molt i han ajudat a que tots els nens i
nenes de P3 siguem més amics.
P3

Si aquests dies heu passat pel passadís de P5... heu tingut

És com entrar en un castell del terror: està ple de
fantasmes, llamps...
Aquest tema, la POR, inclòs en el llibre de text daquest
curs, tots sabem que és molt delicat però alhora interessant i
engrescador.
En general, els nens i les nenes estan responent amb
molt entusiasme a les nostres propostes o a les dels mateixos
companys. Per aquest motiu hem cregut oportú anar-hi donant
sortida i, en conseqüència, anar ampliant el tema: xerrades,
pel·lícules, treballs manuals,contes...
El nostre objectiu principal és ajudar el nen i nena a
verbalitzar els seus sentiments, les seves maneres dactuar... en
definitiva, anar verbalitzant les seves pors. Així es posa de manifest
que tots tenim por en algun moment o situació i que, molt
probablement, els motius de les nostres pors són falsos.
Així doncs, fent cas als nostres alumnes, a P5 seguirem
fent por!
Les mestres de P5

Castanyada a P4
Ja fa dies que vam celebrar la castanyada, però la veritat
és que no havíem tingut loportunitat de donar les gràcies al
castanyer i la castanyera que van venir a lescola. Els volem
felicitar per les castanyes que ens van dur i les coses que ens van
explicar. Tots junts vam cantar cançons i vam passar una estona
agradable. Esperem que lany vinent tornin a venir! Des daquí...
GRÀCIES!
P4

el cr!t
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Vida a lescola. Primària

Floquet de neu
Els nens i nenes de 2n de primària
hem volgut dir adéu al Floquet de Neu,
després dhaver-lo tingut tants anys com
a amic al zoo de Barcelona.

Celebrant St. Josep de Calassanç
La celebració de la festa de Sant Josep de Calassanç va
ser tot un èxit. Els nens i nenes van participar amb molta alegria
en totes les activitats programades com la pregària, les cançons,
les joguines per compartir a la classe i... sobretot, vam esmorzar
dallò més bé amb boníssimes coques i xocolata de la millor.
Visca Sant Josep de Calassanç!
1r Primària
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Gimcana al pati

Vida a lescola. Primària

El dijous 27 de novembre va ser la festa de Sant Josep de Calassanç i els nens i nenes del Cicle Mitjà (3r i 4t de primària) vam
baixar al pati a fer una gimcana. Uns nois de batxillerat ens ajudaven. Al pati havíem de buscar unes targes de color groc i blau els
de 3r i de color lila i vermell els de 4t.
Teníem una cartolina que ens deia quin número de targes havíem de buscar i havíem de ver unes proves. Les proves eren
bastant fàcils.

Quan acabàvem una línia (5 proves) ens
donaven un tros de trencaclosques i quan teníem
quatre peces acabava la prova i el completàvem.
Finalment enganxàvem les peces en una cartolina
taronja.
ENS HO VAM PASSAR MOLT BÉ!
Clàudia Parra
Gisela Pérez
Clàudia Bassa

el cr!t
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Marc Sedano
Gonçal Artigot
Gerard Boix
3r Primària

Un dia dexcursió al Corredor

Vida a lescola. Primària

El dia 6 de novembre els nens de 4t
de primària vam anar dexcursió al Corredor.
Tots estaven molt entusiasmats. A
lautocar vam cantar cançons: lhimne del
Barça, cançons dEurojunior... En arribar al parc
vam esmorzar (no podíem llençar els papers a
terra). Quan van acabar desmorzar molts nens
van anar a buscar minerals i bolets i alguns
van construir cases amb troncs, pinassa, fulles
i terra.
Després vam fer un joc de desxifrar
un missatge secret. Ens vam dividir en dos
grups: els grocs i els taronges. El joc consistia
a enganxar a laltre una pinça destendre roba
vigilant que el company no te lenganxés a
tu. Si guanyaves la partida et donaven una

lletra del missatge. Quan tenies el
missatge complert, havies de seguir les
pistes que et deien per trobar un tresor!
El tresor era una bossa plena de caramels
que, més que bons... eren boníssims!
De seguida va arribar lhora de
dinar i amb la panxa plena ens van deixar
temps lliure! Els de 4t de primària D vam
anar a explorar el bosc amb la mestra. Va
arribar lhora de marxar i ningú no en
tenia ganes, però els pares ens esperaven
a lescola... A lautocar alguns es van
adormir i els altres van cantar cançons:
no paraven! Lexcursió al Corredor va ser
una fantàstica aventura gràcies als
companys i a les mestres de 4t.
Sandra Manso, Núria Solà,
Marina Espinola
4t Primària D
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Un pájaro al que no le gustaba volar
Y Miguelito respondió:
- ¡Para curarte!

Su amigo Miguelito le dijo:
- Pablito, vamos un momento al médico para que te cure.

Cuando llegaron los estaba esperando el doctor. Le dieron
el dinero y el les dio un sobre cerrado.

Fueron al médico y Miguelito le dijo:
-Doctor, doctor, a mi amigo Pablito no le gusta volar y mañana
marchamos a zonas más cálidas.

Pablito preguntó:
- ¿Con esto me curaré?

El doctor les pregunto:
- ¿vosotros tenéis 420 euros?

El doctor le dijo:
-Curarte no se, pero viajar seguro que sí.

Los dos amigos respondieron:
- Si, los tenemos.
- Pues mañana me los traéis y tu amigo podrá ir contigo.

avión.

Pablito abrió el sobre y dentro se encontró un billete de

Vivieron felices y no comieron perdices.

Al día siguiente, los dos amigos fueron a llevar el dinero y
por el camino iban hablando.
- ¿Oye Miguelito, para que querrá tanto dinero?

Bernat Levit
5è Primària

Sopa de lletres
En aquesta sopa de lletres hi trobaràs el nom de sis animals
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Vida a lescola. Primària

Había una vez un pájaro al que no le gustaba volar y era
tiempo de emigrar.

7

Laia Larruy i Marta Montasell
5è Primària D

Vida a lescola. Primària

Sortida a Collserola
El dia 4 de novembre vam anar al parc natural de
Collserola (Cerdanyola), a la casa de colònies Flor de
Maig. Aquesta sortida es va realitzar per conèixer més
be la flora i la fauna de Catalunya. Va ser un dia esplèndid,
feia un sol espetegant. El viatge es va fer llarg però va
valer la pena. En arribar ens vam reunir a la casa de
colònies amb uns monitors que ens van explicar la
vegetació de Collserola.
Ens van repartir per classes, ja que érem molts.
Vàrem fer una ruta per la muntanya en la que vam poder
observar la flora i fauna tot omplint un dossier. En una
activitat havíem de tirar una corda de 5 metres al terra,
per veure la vegetació que hi havia en aquell espai. Quan
vam acabar les activitats ens vàrem reunir a la casa de
colònies per comentar la flora i fauna que havíem vist
durant el recorregut.
Després de dinar vam jugar molt, fins a lhora de marxar.
VA SER MOLT DIVERTIT!
6è Primària
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Arriba lhivern

No se si alguna vegada heu pujat muntanyes,
però...
ÉS MOLT DIVERTIT!
Això sempre que no et cansis. A mi magrada
molt.
He pujat força muntanyes, com el Matagalls, el
Tagamanent i daltres.
Si ho comparem amb en Sergi Mingote no nhe
pujada cap, perquè ell ha fet els cims més alts
de tots els continents menys Oceania.
SI TENIU ALGUN DISSABTE O DIUMENGE LLIURE
JA SABEU QUÈ TOCA!
Alba Estapé Grau
5è Primària D

M. Carme Alcalde
Adrián Arco
Maria Camps
5è Primària D
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Secrets

Vida a lescola. Primària

Ja sabeu que
arriba lhivern i que falta
poc per a les vacances de
Nadal!
Sabeu què fareu
aquestes vacances?
Nosaltres sí.
Farem cagar el tió
a casa dels avis,
menjarem neules i
torrons, cantarem
cançons i alguns
aprofitarem per gaudir de
la neu, el mateix que fan
aquests nens del dibuix.

Magrada lalpinisme

Pensa un número
entre l1 i 1.000.000.

Multiplical per 2,
suma 10, divideix entre 2
i al resultat resta-li el
número que has pensat.
Segur que et donarà 5.

Clàudia Mollfulleda
5è Primària D

El senegal i nosaltres

Vida a lescola. Secundària

El nadal
El mot Nadal què us recorda?
Amor, joia, amistat, companyerisme...

Ara, com la major part de la gent siguem materialistes,
què us recorda el Nadal?
Torrons, farinots, bombons, xocolata (amb pols, desfeta, amb
presa...). Perquè ens deixem emportar pel fet material nadalenc, els pares
pel pernil que regala la sogra, les mares per aquella colònia o mocador que
cagarà el tió i els nens i nenes de les cases, no cal anomenar amb la falera
amb què esperen la nit de reis, una nit llarga i inacabable, una nit plena
democions, una nit molt intensa amb aquells somnis tan especials. ¿Qui
no recorda aquelles nits de la infantesa, aquelles nits en què làvia explicava
a la mainada un conte, un conte emocionant, tendre i dolç, un conte que
fa somiar amb allò que més desitges? I és clar, no és destranyar que les
vacances de Nadal siguin tan esperades per tots, xics i grans.
Els carrers ben guarnits amb llums, garlandes i altres ornaments, els aparadors plens dossets amb gorres de Pare Noel, i aquell aire
nadalenc que enamora, aquell aire que desperta i que emociona, aquell
aire tan peculiar. I tots aquells nens i nenes fent una gran obra de teatre,
els pastorets, una obra típica del Nadal amb el Lluquet i el Rovelló, el
Satanàs i el Llucifer, i quan està tot apunt i sapaguen els llums, sobre el
taló i tothom comença a actuar; que no se sap si està més nerviós el noi
o noia que actua tot vermell, darrera les grans capes de maquillatge o els
pares allà asseguts a primera fila, interiorment repassant el paper del seu
fill o filla i en acabar, quan tots ja estan relaxats i shan sentit les típiques
i tòpiques felicitacions, cap a casa a descansar.

Una de les activitats que hem fet els darrers dies a lescola
és anar a fer una xerrada amb la Isatu, una senyora del Senegal
(no va ser a la classe sinó al soterrani de lescola).
Ens va parlar de com els nens de la nostra edat i altres
més petits i més grans anaven a lescola i també com vivien.
Ens va explicar que fins al set anys un nen no anava a
lescola i estava sempre jugant al carrer, i a més si als set anys no
volien o no podien anar a lescola perquè la tenien molt lluny,
tampoc hi anaven (de vegades els nens poden arribar a trigar una
hora o fins i tot dues a arribar a lescola caminant, i per això
alguns nens no hi van). Després, als 16 anys ja acaben lescola.
La Isatu ens va dir que va anar fins als 16 a la universitat i quan
va acabar tenia 17 anys, però també va deixar els estudis perquè
es va casar.
També ens va dir que la gent creu que el Senegal és un
país molt pobre, però en realitat tampoc ho és tant.
Llavors va explicar que molta gent del Senegal volia anar
a viure a Espanya, però tampoc saben com és, només saben que
és un país més ric, amb més ofertes de treball...
Per acabar ens va dir que nosaltres podíem apadrinar un
nen del Senegal per 100 euros al curs.
Em sembla que totes les classes de primer apadrinaran
un nen dallà.
Genís Burgueño
1r ESO C

És ben bé que tot això del Nadal és molt divertit i
apassionant, però porta una feinada...
Berta Ventura Asturgó
1r ESO A

10 el cr!t

Museu de la ciència de Barcelona
que això era degut al fet que laigua de dins shavia convertit en
vapor i aquest volia sortir per la boca del matràs, però lou era
lobjecte que impedia fer-ho. Després daixò, a dins del matràs
shavia fet el buit i aquesta va ser la causa que, sorprenentment,
lou entrés dins el matràs sense que ningú sadonés del per què
ho havia fet. Ens van explicar que ho havia fet a causa de la
pressió atmosfèrica que lhavia empès cap a dins. Aquest va ser
un dels experiments interessants i curiosos de tots el que vam fer
per demostrar els efectes de la pressió atmosfèrica.
La finalitat del taller era comprovar que existia la
pressió atmosfèrica i amb un seguit de moltes experiències ens
va quedar molt clar. Després del taller ens vam quedar a dinar a
Barcelona (només dues classes perquè va dependre dels
horaris) al parc de la Ciutadella, just davant del Parlament de
Catalunya. Finalment vam tornar cap a lescola i al dia següent
vam haver daplicar els nostres coneixements en unes fitxes
que ens va facilitar la professora de física.

Sant Josep de Calassanç
El dijous 27 de setembre tots els alumnes vam celebrar Sant Josep
de Calassanç. Va ésser un dia molt complet.
Ja de bon matí vàrem començar fent una activitat
tutorial: cada classe va fer una peça de puzzle que després vam
enganxar amb la resta de classes i ho vàrem penjar al gimnàs.
Tot seguit ens vàrem reunir tots al pati, on els professors
ens van servir coca amb xocolata desfeta. Mentre anàvem
esmorzant, els alumnes de 2n de batxillerat ens van oferir un
programa de ràdio, on també podíem dedicar cançons.
Per seguir la festa, les dues hores següents les vam
dedicar cadascú al taller que havia escollit.
I a la tarda... SHOW! Ens vàrem reunir de nou al gimnàs
i tots junts vam escoltar les actuacions de tots els nostres
companys que shi havien presentat.
I aquest va ser el dia de Sant Josep de Calassanç, un dia de FESTA!
Núria Locubiche, 3r ESO D
el cr!t
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Vida a lescola. Secundària

El dijous dia 30 doctubre la classe de 2n C dESO va anar
al Museu de la Ciència de Barcelona. Vam marxar a les nou del
matí del Camp de les Moreres. Vam agafar lautocar (molt gran
per a una sola classe, tot i que ja ens va agradar) i ens vam dirigir
cap a Barcelona. Mentre uns xerraven, daltres contemplaven el
paisatge i nhi havia alguns que, fins i tot, van aprofitar per dormir.
En arribar a Barcelona lautocar ens va deixar a una plaça on vam
esmorzar plegats. Després, per allà les onze, vam anar al museu
on havíem de fer la visita. En entrar al museu ens van informar
que era molt aviat i que per tant ens hauríem desperar una estona.
Aquesta estona la vam passar mirant un museu de fòssils que hi
havia, que era gratuït. La veritat és que a tots ens va agradar molt
perquè era molt interessant, ja que hi havia fòssils de dinosaures
molt antics, els quals van crear una gran expectació. Va arribar
lhora danar a visitar el que realment anàvem a veure, que era la
pràctica sobre la pressió atmosfèrica. Vam fer uns quants
experiments, entre els quals nhi havia un de bastant curiós:
consistia a omplir un matràs daigua amb poca quantitat i posarlo a escalfar, això després dhaver col·locat un ou dur sense closca
a la boca del matràs, de manera que en tapava la sortida. En el
moment que laigua del matràs bullia, lou començava a saltar a
la boca daquest. Tothom es preguntava per què. Ens van explicar

Jordi Camins, 2n ESO A
Clàudia Pujadas, 2n ESO C

MATRIX - Evolution

Sortida al Teatre

Vida a lescola. Secundària

Avui he volgut escriure una crítica de cinema. Naturalment,
aquesta crítica només serà la meva opinió com a espectador de la
pel·lícula, ja que no soc cap crític de cinema professional. I he escollit la
pel·lícula Matrix Evolution, pel·lícula que ha generat molta expectació
a tot el món.
Matrix Evolution és lúltima part de la trilogia de Matrix.
Aquesta trilogia està formada per Matrix, Matrix Rellowed i Matrix
Evolution. Cada una daquestes pel·lícules narra un moment diferent de
la vida de Neo, el protagonista. Aquestes pel·lícules pertanyen al gènere
de la ciencia-ficció dacció.
Penso que és una pel·lícula que està molt ben realitzada en
certs aspectes, però que li falta un major desenvolupament en altres.
Encara que a mi em va agradar molt, segur que a moltes persones més
exigents no els hi acaba de fer el pes. Si el que voleu anar a veure és una
pel·lícula dacció trepidant, inimaginable, Matrix Evolution és la vostra.
Conté moltes escenes espectaculars, de gran imaginació i molt bèl·liques.
I dintre daquest apartat és on hi ha els millors efectes especials.
Però si vosaltres sou daquells que us agraden més les pel·lícules
amb diàleg, no crec que us agradi gaire. No hi ha un gran
desenvolupament del caràcter dels personatges. Si el que voleu veure és
una pel·lícula com la primera Matrix, penso que us quedareu decebuts.
A la primera veiem com Neo entrava en un món nou que li produïa
molts canvis emocionals, cosa que no passa en la tercera i última
pel·lícula.
Però tingueu en compte que això només és la meva opinió, hi
que pot variar en funció dels gustos de les persones. Fins una altra.
Alex Marés
3r ESO A

El passat dilluns disset de novembre vam anar a lAntoni
Cumella, a veure una obra de teatre per a làrea danglès. Lobra va
començar a les onze i quart i va acabar a la una. Vam començar el
pati un quart abans per tenir temps desmorzar i anar cap al
Cumella. En arribar allà vam esperar que arribessin tots els alumnes
i professors i vam entrar a la sala. Lobra va ser molt útil per aprendre
una mica més de pronunciació i comprensió de la llengua anglesa
i per trencar amb lavorrida dinàmica de la classe habitual. Tot i
això, molts alumnes es van queixar que lobra era molt dolenta,
que no interessava al públic i que no sentenia res. Al final de
lobra hi va haver una estona per debatre sobre lobra però no va
sorgir cap pregunta interessant. Les preguntes que van sorgir eren
del tipus: El petó era de veritat? o en veritat sou nòvios?. En
acabar vam tornar a lescola, tot i que hi havia gent que ja tenia
ganes de marxar a casa.En general la sortida va ser divertida i
didàctica i ens ho vam passar bé. Sha de repetir!
Albert Icart
3r ESO B

Com veiem el nostre futur?

El futur... Què serà del nostre futur? Acabarem els estudis?
Tindrem un negoci propi? O serem la nova Letizia Ortiz?
No ho sabem. La resposta a totes aquestes preguntes no
està al nostre abast, de moment. Tot és cosa del destí i de les nostres
pròpies decisions.
Quan sentim la paraula futur ens imaginem immediatament
alguna cosa molt llunyana, però no pensem que pot ser demà, o
fins i tot el minut següent...
El futur ens el podem imaginar, però no el podem predir,
perquè la vida dóna moltes voltes! I el futur pot ser duna manera o
duna altra segons com visquem el present.
Clàudia Garcia, Laura Rius
3r ESO D
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Caminada per la PAU
El passat dijous 27 de novembre, com tots sabem, vam celebrar
St. Josep de Calassanç, la festa del nostre fundador. Bé doncs, com ja
sabeu hem pogut escollir una de les activitats que preferíssim fer, i els
alumnes de 4t hem tingut loportunitat danar a la caminada per la
pau que es feia amb les escoles pies darreu de Catalunya, en una
concentració a Tàrrega.
Tot va començar a les 7:45 quan vam quedar a lavinguda St.
Esteve per agafar lautobús amb destí a Tàrrega. Tot i quedar tan aviat,
lautobús no va aparèixer fins a les 8:30 amb els alumnes de Caldes. Tot
vam pujar amb una mica de por, ja que va ser una experiència molt
estranya trobar algú que ja estigués ocupant lautobús. Un cop a dalt
tothom es va anar relaxant i va agafar una mica més de confiança amb
les persones amb qui havia de conviure durant un trajecte de tres hores.
No obstant això, quan ja portàvem força camí fet vam parar a estirar
una mica les cames. I altre cop continuàrem la nostra ruta.

En arribar a la plaça ens vam posar mans a la feina, ja que
nosaltres érem una de les escoles que havien pensat fer una actuació
relacionada amb la pau: vam fer un petit diàleg on ens feia reflexionar
sobre el fet que la pau no és simplement labsència dalguna cosa, sinó
de la presència daltres; i tot seguit cantarem la cançó que fou lhimne
de la nostra escola fa un parell danys: Som iguals i som diferents. En
acabar les altres tres o quatre actuacions programades vam estar uns
pocs minuts més relacionant-nos amb les persones que havíem conegut
i altre cop anàrem cap a lautobús que ens portava cap a Granollers per
assistir, els que volguessin, a la missa que havien preparat els nostres
companys.

Un cop arribats a Santa Maria de Montmagastrell ens vam
dividir en grups de diferents procedències i tot seguit ens vam ajuntar
amb daltres. Daquesta manera aconseguírem un grup més nombrós de
diferents escoles. Aquesta va ser una bona manera dobrir-nos als altres.
Quan ja estava tot organitzat vam començar a caminar amb el nostre
respectiu grup i al llarg del camí anàvem trobant proves que havien
organitzat els alumnes de Tàrrega. Les proves no eren massa llargues,

Aquesta és una de les experiències que heu de viure tots els que
arribeu a 4t.
No us en penedireu!

LInstitut dEstudis Catalans
El passat dimecres 19 de novembre els alumnes de 4t dESO B
i D vam fer una sortida a Barcelona a visitar LInstitut dEstudis Catalans.
Aquesta sortida va ser molt interessant ja que complementava
la informació que estem estudiant a la classe de català. Això ens ha
servit per entendre millor tota la institució i el que ens aporta.
La visita va estar dividida en dues parts. En arribar vam anar
tots junts a una sala molt gran plena de butaques i vam seure. Un noi
ens va explicar la funció principal de la institució, la qual és establir un
lligam entre la llengua i el coneixement. Aleshores ens van passar un
vídeo, el qual ens explicava les diferents seccions que hi ha a lInstitut,
així com el seu fundador (Enric Prat de la Riba) i els seus dos reptes: la
investigació de la ciència i la normalització de la llengua. Després ens
va mostrar la pàgina web de linstitut i ens va ensenyar les prestacions
que aquesta ens oferia... i també ens va parlar sobre les diferències més
destacables entre el diccionari actual (Diccionari de LInstitut dEstudis
Catalans) i el que hi havia antigament (Diccionari general de la Llengua
Catalana).
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Vida a lescola.Secundària

però totes tenien en comú que ens feien pensar: fent frases, responent a
preguntes, solucionar problemes que ens posaven... En arribar a lúltima
prova, tots molt cansats i amb moltíssimes ganes darribar, només
pensàvem a acabar-la ràpid per arriba a una plaça de Tàrrega on ens
concentraríem tots i que només la teníem a mitja hora don estàvem, en
aquells moments ens semblava una eternitat, ja que portàvem fet uns
8,5 km.

Laura Molina, 4t ESO C

Després vam realitzar un recorregut per ledifici. Està datat del
1680 i apareix com una necessitat de lhospital de Sant Pau de Barcelona,
ja que shavia quedat petit. Ledifici consta dun gran pati interior i
disposa de molta llum, ja que els malalts antigament lhavien necessitat
per recuperar-se. També disposa dun jardí preciós anomenat Mercè
Rodoreda, on hi ha exclusivament plantes que apareixen als llibres de
lescriptora.
En acabar la visita vam tornar a agafar el tren i cap a Granollers
falta gent! Ha sigut una bona activitat per completar el temari de
català i un dia per desconnectar de la diària rutina del dia a dia.
Aquí teniu ladreça electrònica per si mai la necessiteu: http:/
/www.ieccat.net
Lorena Jiménez Torregrosa
4t ESO D

13

Per què no aconseguim ser feliços?

Vida a lescola. Secundària

Es diu que arribar a assolir la felicitat és lobjectiu principal
que tothom té a la seva vida. Tota la nostra vida gira al voltant
daconseguir aquesta felicitat tan desitjada per tots. Però, en què basem
la nostra felicitat? Alguns opinen que la plena felicitat només sobté en
determinats moments, però que no la podem mantenir contínuament,
ja que la vida no és, tot i que ens agradaria, una festa diària. Daltres
diuen que la felicitat es troba en valorar les petites coses com si fossin
les més grans, és a dir, gaudir cada moment com si fos lúltim. També
nhi ha que afirmen que la felicitat es basa en no patir per res per molt
dolent que sigui, és a dir, passar de tot i, com diu el refrany, a viure la
vida que són dos dies. Després també hi ha la gent que pensa que viure
amb felicitat és viure sense que et passi res dolent mai, per tant, són
força desgraciats perquè de coses dolentes sempre nhi ha, tot i que es
converteixen en bones si les saps superar. Amb això vull dir que els mals
moments són oportunitats que ens dóna la vida per millorar, avançar i
prosperar.
Totes aquestes opinions són les que comparteix la gran
majoria de la gent. I amb això ja trobem fàcilment la resposta a per
què no aconseguim ser feliços. Puc comprovar que la gent, molts cops,
basa la seva felicitat en la societat. I quan dic la societat, em refereixo,
per exemple, que si el veí té un cotxe més bo que el meu, ja penso que el
meu no val res, en canvi, si el meu veí ha tret un tres en un examen i jo
un cinc, penso, què bé, si he tret més que ell vol dir que ho he fet bé,
ara, si tota la classe hagués tret un deu i jo un cinc, se sentiria molt
malament. Per què no deixem de fixar-nos en allò que fan o deixen de
fer els altres i ens concentrem en nosaltres? És la nostra vida i ningú la
viurà per nosaltres; llavors no ens fixem en els altres, i si trec un cinc he
dintentar pensar: bé , podria haver estat un 4 i malegro de tenir un
cinc, el proper mhi esforçaré molt més perquè no em torni a passar. I
així sempre, de manera que els altres i la societat en conjunt no ens
influeixin. Això és difícil però ens hi hem desforçar. Estimem-nos a
nosaltres mateixos, de manera que els altres no ens puguin trepitjar ni
enfonsar.
La gent molts cops basa la seva felicitat en allò que li passa,
en els esdeveniments positius i negatius que li porta la vida. Si els
problemes sens acumulen som infeliços, per això, quan tenim un
problema lhem de resoldre com abans millor perquè no sacumulin, i si
sens acumulen tot de coses bones som feliços. I daquesta manera una
temporada som feliços i una altra estem tristos. I nhi ha que no saben
ni com sortir de la segona.
Jo, personalment, vaig molt més enllà, no deixo que la meva
felicitat es vegi influïda pels esdeveniments que la vida em dóna. I
llavors us preguntareu: si no bases la felicitat en allò que et passa a la
vida, en què la bases? És molt senzill, em baso en la teoria de què som
nosaltres, del que som fora daquesta pell, fora daquests músculs, fora
daquests ossos, fora daquest cos, fora dels nostres ideals, de les nostres
creences. Jo crec que nosaltres som molt més que un simple cos o una

simple manera de ser. El nostre cos és com la roba que ens posem
cada dia, ens vesteix, ens dóna una imatge, però no som nosaltres. Jo
crec que la felicitat no ve donada per allò bo que ens ofereix la vida.
Jo crec que nosaltres som felicitat, cadascun de nosaltres té la felicitat
dins seu i només la treu quan ell desitja. Nosaltres som felicitat,
només deixem de ser-ho quan ens oblidem dallò que som realment
nosaltres, en la profunditat del nostre ser. Som felicitat i ningú ni res
ens la pot prendre perquè és nostre.
Deixem brollar de nosaltres aquesta felicitat que som i forma
part de nosaltres. Sentim aquesta felicitat, vivim des del centre de
nosaltres, des del centre de la nostra felicitat i des del centre del
nostre amor. Estimem a tot el que ens envolta, sense distincions, ja
que sense amor tampoc podem obtenir la felicitat. Estimem fins i tot
al nostre pitjor enemic, tot i que ell no ens estimi a nosaltres, ja que el
rancor i lodi sens mengen per dintre i no ens deixen tranquils un sol
moment. Imagineu-vos, per un moment, que estimeu tot, absolutament
tot el que ens envolta, i comproveu que estimant tot, fins i tot la gent
que ni tan sols coneixes, simplement, estimant-la perquè tu ets amor
i lamor surt de tu sense cap tipus desforç, es viu la felicitat duna
manera molt especial, amb molta plenitud.
Estimeu i sigueu feliços!
Marina Sánchez
4t ESO A

Les eleccions Catalanes
Aquest any, tots els partits han quedat contents amb els
resultats de les eleccions i tots diuen i celebren que han guanyat:
CIU perquè ha obtingut més escons, el PSC perquè ha obtingut
més vots, ERC perquè ha augmentat espectacularment el nombre
descons, PP i ICV perquè també han augmentat el nombre
descons.
Però la majoria dels catalans amb edat per votar va decidir
no fer-ho ,renunciant a lúnic acte que realment els permet exercir
els seus drets democràtics. I, curiosament, ningú sembla preocupat
en analitzar el per què daquesta majoria silenciosa, que porta a
més del 40% dels catalans i catalanes inscrits a no votar.
Ens sembla molt absurd que els partits clamin victòria quan
hi ha tants ciutadans que, o no se senten motivats a participar, o
no se senten representats pels partits actuals.
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Núria Castillo, Filipa da Silva
4t ESO B

Contes per St. Josep de Calassanç

Ivette Gris
Laia Font
2 Batxillerat D

Teatre de Ponent: Tristana
El passat dilluns dia 27 doctubre, els alumnes de 1r de
batxillerat vam anar al Teatre de Ponent per assistir a la
representació de lobra Tristana, de Benito Pérez Galdós.
Lobra teatral va durar aproximadament tres quarts dhora
i hi van participar dos actors: una noia, qui feia el paper de Tristana
i un noi, que representava a tres personatges dins la mateixa obra:
Don Lope, el pintor Horacio i el narrador.
Per a nosaltres va ser una mica difícil entendre lobra
perquè no lhavíem llegit abans, les expressions utilitzades no eren
conegudes per a nosaltres i, a més, no distingíem els canvis de
personatge duts a terme per lactor.
No obstant això, en finalitzar lobra i després dun llarg i
sonor aplaudiment (potser massa i tot), els dos actors i el director
ens van fer una breu explicació sobre el que shavia escenificat i
van aclarir algun aspecte pel que fa a la representació vista.
Així va anar aquesta sortida al teatre i esperem que es
repeteixi aquesta iniciativa i tinguem la possibilitat danar a veure
altres obres teatrals, encara que esperem poder entendre-les millor!
Xavi Ramon
1r Batxillerat C
el cr!t
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Vida a lescola. Batxillerat

El passat dia 27 de novembre, dia de Sant
Josep de Calassanç, alguns alumnes de segon de
batxillerat vam anar a representar contes als alumnes
de P3.
Els tres porquets, Hansel i Gretel, el Patufet i
La Caputxeta vermella són contes populars que vàrem
creure que serien els més adients per atreure latenció
dels infants.
Val la pena entregar una part del teu temps,
veient com els més petits de lescola disfruten i riuen
amb fantasies i contes que tu els has explicat.

Ràdio a 2n de Batxillerat

Vida a lescola. Batxillerat

El passat dia 27 de novembre, com
tots sabeu, es va celebrar la diada de Sant
Josep de Calassanç. La tasca dels alumnes
de 2n de batxillerat va ser la de preparar un
programa de ràdio.
Després duna estona dendollar
cables, muntar els aparells i posar-nos a to
va començar el pregó i el lliurament de
premis. Llavors va ser el nostre torn: els
altaveus vibraven al ritme duna música
molt ben escollida pel nostre DJ particular,
però també per les peticions que feien els
alumnes.
En fi, va ser un matí molt mogut i divertit, una experiència molt engrescadora i animem als futurs alumnes de 2n de
batxillerat que continuïn amb la marxa que nosaltres vam iniciar.

La descoberta de la doble hèlix dADN té 50 anys!

Amb motiu de la celebració del 50è aniversari
del descobriment de la doble hèlix dADN per part de
Watson i Crick, la Societat Catalana de Biologia va
organitzar una gimcana dirigida a alumnes de secundària
i batxillerat per tal daprofundir en el coneixement de la
genètica humana.
Lactivitat estava constituïda per dues rutes,
cadascuna de les quals tenia tres parades en diverses
institucions de Barcelona relacionades amb la ciència,
en les quals professionals especialitzats feien una
xerrada informativa i seguidament els participants
havien de passar unes proves.
Partint de Sagrera, la ruta de Montjuïc va visitar
lInstitut Botànic, el Jardí Botànic i el Laberint dHorta.
Laltre ruta, la del Guinardó, va realitzar dues de les
activitats a lHospital de St. Pau i laltre a lHospital Clínic.

Al final del matí, els participants dambdues rutes
ens vam trobar a la plaça de la Catedral, on vam unir
tots els models de bases nitrogenades aconseguits
mitjançant laprovació de les proves i vam construir una
doble hèlix gegant. A més, per amenitzar el fi de festa,
es va comptar amb actuacions musicals de joves
promeses del rock.
Valorem molt positivament que lescola sadherís
a aquesta activitat, ja que tots junts vam gaudir duna
interessant i instructiva jornada de ciència, tot i que
també vam patir certs contratemps en qüestió dhoraris
i transport.
Si voleu conèixer més a fons el desenvolupament
de la jornada podeu trobar un reportatge a la web de
lescola, al departament dexperimentals.
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Mireia Pey i Cristina Verdú
1r Batxillerat Científic

Llibres per Nadal

La teca de la Mediateca

Com ja és costum, des de la mediateca us volem recomanar llibres per Nadal, independentment de la
vostra edat. Esperem que us agradin!
PER ALS MÉS PETITS
Arànega, M. La gallina Mina que ve i els gats. Ed. Baula.
Baldó, E. El gegant. Ed. Barcanova.
Duran, T. A pas de pallasso. Ed. La Galera.
Kintamura, S. És lhora de banyar-se, Maulet. Ed. Símbol.
Matter, P. Lobito en el circo. Ed. Bruño.
Picanyol. El borinot. Ed. Baula.
Renoldner, A. La Carolina i els fantasmes. Ed. Elfos.

A PARTIR DE 14 ANYS
Barceló, E. El cas del crim de lòpera. Ed. Edebé
Breen, E. També es pot morir a la primavera. Ed. La Galera
Comelles, S. Dotze contes. Ed. Barcanova
Delgado, J. E. El concertista docells. Ed. Proa
Pascual, G. Gènova, città chiua. Ed. Alfaguara
Price, S. El pacte dels Sterkarm. Ed. Empúries

A PARTIR DE 6 ANYS
Bourgeois, P. En Franklin sen va dexcursió. Ed. Brúixola.
Cela, J. El bon somni. Ed. La Galera.
Lamblin, C. La Laura diu paraulotes. Ed. Baula.
Pomés, J. Simó a: Dissabte, què farem avui? Ed. Tusquets.
Ramón, E. La calle de las brujas. Ed. Edebé.
Stieper, F. La venjança dels pirates informàtics. Ed. Cruïlla.

PER ALS MÉS GRANS
Agnello, S. La menullara. Ed. La Magrana
Coetzee, J. M. Ledat de ferro. Ed. 62
Sierstad, A. El llibreter de Kabul. Ed. 62
Mankell, H. Lhome que somreia. Ed. Tusquets
Perez Reverte, A. El caballero del jubón amarillo. Ed. Alfaguara
Teixidor, E. Pa negre. Ed. Columna
Torrent, F. Espècies protegides. Ed. Columna

A PARTIR DE 8 ANYS
Brezina, T. El cau de la por. Ed. Cruïlla.
Collison, R. Las cosas de Berta. Ed. Anaya.
Gisbert, J.M. Orión y los animales magos. Ed. Anaya.
Jiménez, C. Encara hi ha pirates a la Costa de la mort. Ed. Baula.
Santiago, R. Lúltim sord. Ed. Tucan.
A PARTIR DE 10 ANYS
Bernardo, D. Moacib el Roig. Ed. Edebé.
Caride, R. Peligro vegetal. Ed. Anaya.
Friedrich, J. El caso de la profesora desaparecida. Ed. Edebé.
Muntaner, A. La vall del ieti. Ed. Baula.
Pennac, D. En Kamo i jo. Ed. Cruïlla.
Rodari, G. La góndola fantasma. Ed. Anaya.
Sierra, J. Los moais de Pascua. Ed. Edebé.
A PARTIR DE 12 ANYS
Aritzata, M. El castell del cor menjat. Ed. Cruïlla
Byars, B. Bingo Brow y el lenguaje del amor. Ed. Espasa Calpe
Casals, P. El segrest de la cantant de rock. Ed. Barcanova
Docampo, X. La casa de la llum. Ed. Barcanova
Honey, E. No acariceu ek uombat! Ed. Cruïlla
Oppel, K. Sunwing. Ed. Siruela
el cr!t
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Escola - Empresa

Programes de Garantia Social (PGS)
El passat mes de setembre vàrem començar la 6ª edició
del Programa de Garantia Social amb dues especialitats:
electricitat i lampisteria i administració.
Aquest curs va adreçat a nois entre 16 i 18 anys que
han tingut dificultats amb els estudis i que han arribat molt
dells a 4t dESO amb problemes daprenentatge en matèries
pròpies daquesta etapa , però en canvi la majoria responen bé a
les classes professionalitzadores, tant de tipus elèctric com
administratiu.
No obstant això, des del primer trimestre i sobretot a
partir de gener de lany vinent intentem preparar-los perquè
puguin aprovar lexamen de la prova daccés que els hi donarà
pas a poder realitzar un CFGM (cicle formatiu de grau mitjà).
Per a molts daquests nois les pràctiques en empreses
que iniciaran el proper gener fins a finals de febrer és la primera
experiència laboral i per això creiem que és important que
assumeixin aquest tipus de responsabilitat, ja sigui a nivell
dhoraris com també de feina dins duna empresa, i així també
es poden adonar que és qüestió daprofitar aquesta última
oportunitat que tenen per tornar a lensenyament reglat de la
mà dun CFGM.
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Cursos de formació continuada
Comptabilitat

Escola - Empresa

§

Objectius: Aprendre a aplicar la tècnica i els processos comptables seguint les directrius del Pla General Comptable, analitzant
les seves característiques, estructures i grups de comptes.
Dirigit a: Persones que vulguin obtenir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques comptables.
Durada del curs: 40 hores.
Inici : GENER 2004
Preu: 185 

§

Finances per a no financers (nivell 1 i nivell 2)

Objectius: Aprendre a interpretar i analitzar la informació financera i econòmica de la empresa per potenciar la capacitat de
prendre decisions.

Dirigit a: Gerents, directors i comandaments intermedis no financers, que considerin que les finances limiten la seva activitat
i desenvolupament personal.
Durada del curs: 40 hores.
Inici : GENER 2004
Preu: 215 

Interessats trucar als telèfons:
Demanar per Albert Barbena

93-8794314 93-8791881

el cr!t
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EDIFICI LESPILL
C/. ECUADOR - C/. JOSEP UMBERT - C/. CAMPRODON
TEL. (93) 879 67 50 - Fax. (93) 879 29 73
08400 GRANOLLERS
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Els guanyadors del lema

Reflexió nadalenca
Ara sacosten dies de festa, de descans i reflexió, però també
de grans tiberis, de llençar la casa per la finestra, en definitiva, dun
consumisme sovint compulsiu.
Per a aquells que us vingui de gust contrarestar aquests
efectes... les següents són dades extretes bàsicament de Forbes Magazine 1997 i Informe sobre desenvolupament humà PNUD 1998, entre
altres:
- Les 3 persones més riques del món tenen actius que superen el PIB
(producte interior brut) combinat dels 48 països menys avançats.
- Les 15 persones més riques tenen actius que superen el PIB total de
lÀfrica subsahariana.
- La riquesa de les 32 persones més riques supera el PIB de la Xina, el
país més poblat del món, amb 1.200 milions dhabitants.
- Els 225 habitants més rics del món tenen una riquesa combinada
superior a un bilió de dòlars, que és el mateix que lingrés anual del
47% més pobre de la població mundial (2.500 milions dhabitants).
Tenint en compte aquestes dades, ens xocarà saber que sestima
que el cost per aconseguir i mantenir laccés universal a lensenyament
bàsic per a tots, atenció sanitària bàsica per a tothom, atenció de salut
reproductiva per a totes les dones, alimentació suficient per a tothom
i aigua neta i sanejament per a tots és aproximadament de 44 milions
de dòlars per any. Això és inferior al 4% de la riquesa combinada de les
225 persones més riques del món.
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De tot una mica

El dim e c r e s 2 6 d e
novembre vam fer lesperat
concurs per triar la cançó del
lema denguany. Va haver-hi
molta participació i val a dir
que totes les cançons van
estar molt ben interpretades;
però nhi va haver una que va
destacar, i aquesta fou la de
les alumnes de 2n dESO:
Carla Gris i Alba Garcia, amb
el títol: És cosa de tots.
Moltes felicitats!

El país amb la major proporció daquests ultrarics són els
Estats Units amb 60, seguit dAlemanya amb 21 i el Japó amb 14. Els
països industrialitzats tenen 147 daquestes 225 persones més riques
del món, i els països en desenvolupament 78. Àfrica en té només dues,
totes dues a Sudàfrica.
En lúltima dècada, el 5% de les persones més pobres va
perdre quasi un 25% dels seus ingressos reals, mentre que el 5% dels
més rics va incrementar els seus guanys un 12%.
La FAO informa que hi ha 842 milions de persones que passen gana al
món. LÍndia i lÀfrica subsahariana encapçalen la llista. Ara per ara no
es preveu poder reduir aquestes xifres abans del 2.015.
Segons l ONU caldrien 19.000 milions deuros per fer front a
la fam al món.
Recordo el dia en què aquestes dades van caure a les meves
mans. Primer em vaig quedar parada, em semblaven del tot irreals i
difícils de creure. Després, una enorme sensació d impotència es va
apoderar de mi.
Jutgeu vosaltres mateixos
Tot plegat, un problema amb molts dinteressos i difícil solució.
Bon Nadal a tothom
Mònica Prat

De tot una mica

Windows XP en Català
Com ja sabeu, fa dos mesos que a lescola tenim el Windows XP en català. Hi trobarem en català el sistema operatiu
(lescriptori, lexplorador de Windows, lexplorador dInternet, Outlook Express...) però no els programes (Word, Excel...).
Al principi ens ha estranyat una mica: estàvem tan acostumats al castellà! Realment, però, res ha canviat: tot és al mateix lloc.
El canvi més evident és que canvia linfinitiu (i alguns substantius) per limperatiu:

Castellà

Català

Menú Inicio
Guardar
Cerrar
Guardar imagen como
Organizar iconos
Nuevo
Acceso directo
Etc.

Inicia
Desa
Tanca
Anomena i desa
Organitza les icones per...
Crea
Drecera

Per posar-lo a casa cal anar a la web:

www.microsoft.com/spain
Una vegada allà, fem clic a Actualizaciones. Desprès a
Windows Update. En aquest moment Microsoft explorarà el
nostre ordinador i ens dirà les actualitzacions que ens fan falta. Si
ens fa alguna pregunta durant aquest procés diem sempre Sí.
Quan acabi fem clic a Buscar actualizaciones.
Al menú de lesquerra sens mostraran les actualitzacions
crítiques, els service packs i les actualitzacions de Windows
disponibles. Entre aquestes últimes hi trobarem el Windows en
català.
No cal dir que aprofitarem locasió per instal·lar
totes les actualitzacions que ens faltin.
José Fernández
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Calendari

Gener 2004

1 2 3 4
5 6 7 8 9 1011
12131415161718
19202122232425
262728 29 3031
6è Primària B
Museu: Mil maneres 6è Primària C
de fer un autoretrat

Museu:
6è Primària A
5è Primària
Mil
maneres de
Museu:
Padró municipal
fer
un
autoretrat
Mil maneres de
3r ESO C i D
fer un autoretrat Sortida: Figaró
1r Batx A
Museu Ciència

Infantil i inicial: activitat cultural, música: Descorda Inf. Autocar el bagul
6è Primària
Teatre anglès:
The game

Cicle Superior: activitat cultural, teatre: Mambrú
6è Primària D
Museu:
Mil maneres de
fer un autoretrat

Llegenda de colors (Textes):
Llegenda de colors (Números):

Periodes dactivitats de més dun dia de duració.
Dates festives (Dissabtes, diumenges i festes oficials, escolars)

Activitats de caire important i especial.
Dates laborables (oficials, escolars)

