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Sumari

Editorial
SETMANA DE LA CULTURA CATALANA
Pàgina

El claustre dinfantil i primària vam decidir, al
setembre, treballar tots sobre un mateix tema i al mateix
temps.
Ràpidament ens vàrem posar dacord. El tema elegit
va ser la nostra cultura, la cultura catalana: conèixer les
nostres arrels i la nostra història ens ajudarà a entendre les
nostres tradicions i costums i acceptar altres cultures i
realitats.
Hem organitzat una setmana diferent, durant la
qual deixarem de banda les activitats diàries descola i
potenciarem la relació entre alumnes, mestres, personal
de lescola, entitats de Granollers... i obrirem lescola als
pares, a la ciutat.
Aquesta setmana serà la del 19 dabril.
Treballarem els següents temes:
· Dilluns al matí el dedicarem a la història de Catalunya i a
la tarda a fer treballs de plàstica sobre monuments o
elements significatius de la nostra cultura.
· Dimarts al matí donarem a conèixer la vida de personatges
il·lustres de casa nostra, de tots els temps. Dedicarem la
tarda al folklore català: caramelles, gegants, capgrossos,
bastoners i lesbart dansaire...
· Dimecres al matí els alumnes de cicle superior es dedicaran
a explicar contes i llegendes catalanes a tots els alumnes.
A la tarda tots els alumnes dansaran per a les famílies
dinfantil i del cicle inicial.
· Dijous al matí el reservem per donar a conèixer i treballar
la cuina catalana, amb la col·laboració de persones
relacionades amb lescola. A la tarda tornarem tots a dansar
per a les famílies del cicle superior i mitjà .
· Divendres, Sant Jordi, és dia de convivència de tota lescola.
Els alumnes més grans hauran preparat tallers per als
alumnes més petits. A la tarda, els mestres representaran
la llegenda de Sant Jordi i acabarem amb un berenar
col·lectiu entre mestres, alumnes i personal no docent.
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De tot en quedarà constància a la Web de lescola i en una
exposició a lesglésia , que podreu visitar.
Equip directiu dinfantil i primària
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I ara què?
Casualment, Itàlia i Espanya eren dos dels països que van
donar recolzament a G. Bush per atacar lIraq. Amb aquestes
dades, si els terroristes que han realitzat aquests actes segueixen
aquesta cadena datacar països que han recolzat EUA, països
com Gran Bretanya i Turquia estarien alertats datemptat, ja que
podrien rebre alguna classe datemptats.

En SOLIDARITAT

Després de latemptat de l11 M a Madrid tots ens hem
sentit una mica madrilenys. Tots hem intentat aportar el nostre
gra de sorra per ajudar les víctimes de latemptat terrorista més
gran dEuropa. Tots, o gairebé tots, hem assistit a una manifestació,
a una concentració de cinc minuts de silenci, o tots hem fet un
minut de silenci per les víctimes. I no només per les víctimes de
Madrid, sinó que també hem manifestat el nostre rebuig a aquests
grups terroristes en manifestacions en contra de la guerra, en
lassassinat dErnest Lluch, etc.

Si es confirmés aquesta hipòtesi que jo plantejo, que
aquests països fossin atacats, juntament amb els països ja atacats,
podríem estar entrant en una altra guerra? Es podrien repetir els
esdeveniments passats el darrer estiu? O simplement és una
hipòtesi que mai sacomplirà i no hi hauran més atemptats
terroristes? Sincerament, esperem que lúltima opció sigui la
correcta, acabem definitivament amb la violència i visquem amb
pau. És un repte molt difícil, però no irrealitzable.

Tothom culpava el grup basc ETA uns minuts després de la
tragèdia, però ara no és tant clar. Sembla que estem més aprop
dhaver patit un atemptat per part iraquí que per part del Nord
dEspanya.
Hem de tenir present que EUA no ha deixat destar alerta
per evitar altres actes com els de l11 S o que Itàlia, no fa gaire,
també va patir un atemptat terrorista, encara que amb un nombre
de morts i de ferits més petit que els de Madrid.

Si finalment acabéssim definitivament amb aquests grups
terroristes hauríem aconseguit acabar amb dos grups importants
del terrorisme mundial, però podrem acabar algun dia amb la
violència? Aquesta és una pregunta que deixo a laire perquè
cadascú hi reflexioni.
I finalment, per què fem manifestacions
només els dies després dels atemptats? Per
què no ens manifestem diariament en
contra daquests grups? Recordem que per
manifestar-se no fa falta anar al Passeig de
Gràcia un milió i mig de persones el dia
després que en matin dues-centes, sinó que
ens hauriem de manifestar cada dia, amb
petits però significatius actes individuals.
Així que no lluitem només els dos o tres
dies després de latemptat, sinó que cada
día, intentem escurçar el nostre camí cap a
la PAU.
Enric Gurrea
4t ESO C
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11 de Març

El passat dijous, 11 de març, va haver un atemptat a Madrid
a dos quarts i deu de vuit, hora punta a la majoria de ciutats. Van
explotar tres bombes en un tren, sense cap avis previ. Després
duna sèrie de pistes que ens  porten a unes conclusions, encara
no se sap qui ha estat lautor daquesta catàstrofe.

Aquest serà un dels dies de la nostra història dEspanya
que sempre tindrem tots presents. Hem de recordar que van morir
200 persones per lexplosió de 10 bombes en 3 trens diferents.
Això ens pot fer reflexionar i veure com som nosaltres. Som
persones cíviques? Jo personalment matreviria a dir que no. Què
ens està passant? En què ens estem transformant? Potser hauríem
de fer un pensament i mirar cap a on hem dencarar la nostra
lluita com a persones. Per què provoquem les guerres com per
exemple la dIraq? Va ser bàsicament una guerra dinteressos
econòmics. Tots, per sobre de tot, som humans i tots tenim una
família i gent al nostre voltant que ens estima. No podem deixar
que tot això desaparegui i que nosaltres ho fem desaparèixer. Si
tots féssim servir una mica el sentit comú ens podríem adonar
que les coses poden funcionar molt millor. Recordarem aquest
11 de març com un dia de dol i de silenci. El mal més fort encara
ha darribar a totes les persones que van perdre un amic, familiar,
fill o veí. Qui no hagués volgut dir unes últimes paraules a aquesta
persona? Però la nostra vida continua i sempre el bé podrà sobre
el mal. La justícia sobre la injustícia. Aquest dia que quedarà
marcat en el nostre cor per sempre. Fem un record i un minut de
silenci en consideració a la gran tragèdia de Madrid.

En SOLIDARITAT

Gran atemptat a Madrid

Molta gent ha perdut familiars, amics, parella... molta gent
encara viu preocupada per descobrir si algú està encara amb vida.
Tot aquest sofriment no només el viuen els madrilenys, ja que
actualment, qualsevol de nosaltres podem tenir-hi familiars. Tots
units podrem acabar amb la violència, o almenys ho intentarem.
El divendres següent a latemptat vam manifestar-nos a la
Porxada, a les 12 del migdia i allà vam fer cinc minuts de silenci.
Tots els alumnes de lescola vam assistir-hi per expressar el nostre
dol. Algunes classes feren pancartes, cartells per fer veure que
Madrid no està sola en tot això.
Per la tarda, a les set, hi hagué una altra concentració on
es feren 15 minuts de silenci. Va ser la major concentració de
granollerins i granollerines defensant, donant suport i admirant
totes les persones que hi estan involucrades.
Tots volem un món de pau, cosa
que no aconseguirem si no ens ajudem
mútuament.
Jo no us puc dir com heu
dactuar davant aquesta situació,
perquè simplement tinc 16 anys i ara
començo a descobrir coses. Però thas
dadonar que no tot és com diuen, o
tothom actua de la mateixa manera, o
fins i tot ningú sap què pot passar en
un futur, així que tu ja ho aniràs
descobrint.
Tu, qui siguis que llegeixes
aquest article, pensa i fes el més adient
per aconseguir un món més just per a
tothom.
Laura Molina
4t ESO C
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Marc Collell

Quin desastre!
entusiasme i ara, de cop i volta, zass!, com un cop sec a lesquena
tots aquests conceptes shavien esborrat, com les petjades en la
sorra cobertes pel mar.

Informatius de bon matí, famílies amb el cor trencat, vides
perdudes sense cap motiu, gent innocent introbable en latzar,
crueltat a tota hora, enyorances i ràbia. Tothom ha patit i ha passat
mals moment, tot i que uns més que daltres.

El meu pensament ja no era el mateix, semblava que hagués
reflexionat i mhagués fet gran tot entenent la vida i la diversitat
de situacions que aquesta ens imposa. Jo sempre pensava que
aquestes coses passaven, però suposo que en una part de la meva
ment seguia pensant que tan a prop meu no arribaria a viure-ho.
Però ara veig que sí, que tot allò que veia tan llunyà ho tenim tan
a prop nostre que fins i tot ho podem tocar amb la mà.

Cada cop sabies més coses i cada cop set feia més
incomprensible allò que veies. La primera sensació que vaig tenir
va ser dimpotència, en veure que allò mateix podia passar a
qualsevol indret i quan menys tho esperes.

En SOLIDARITAT

Aquests dies han sigut per a molts de nosaltres uns dies
dangoixa, nervis i ganes dengegar aquest món, injust i intolerant, a rodar.

Suposo que tothom aquell di , l11 de març, va tenir una sensació
semblant a la meva i que els hi costarà doblidar.

La veritat és que mai mhavia sentit daquella manera, sempre
amb ganes de tirar endavant i de fer la meva vida amb alegria i

Aquest dia quedarà gravat en la ment.

Berta Terés
2n ESO B
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Vida a lescola. Infantil

Pati de la tarda

A la tarda, quan els nens i nenes de P4
anem al pati, tenim tot lespai per a nosaltres
i aprofitem per jugar lliurement sense nens
grans. En aquests moments també podem
gaudir algunes vegades de les classes de
gimnàstica dels més grans (els de sisè) i
aleshores ens agrada fer despectadors.
P4

Joan Miró

Sabeu qui és Joan Miró? Nosaltres també. Ho
sabem perquè hem anat al museu a fer una activitat
de pintura i ens han parlat de com ell pintava. A tots
els nens i nenes de P5 ens ha agradat molt, perquè en
Joan Miró feia unes pintures que sassemblen una mica
als dibuixos que nosaltres fem a vegades.
Lactivitat ha consistit a pintar damunt dun tros
de roba gran. Com si nosaltres fóssim pintors de debò,
hem dibuixat formes i les hem pintat utilitzant els colors que més agradaven a en Miró: vermell, groc, verd i
negre. Un cop acabades, les pintures han quedat molt
bé... Qui sap si per a algú de nosaltres això només serà
el principi!
P5
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Preparació de la Festa de les Arts

1r Primària

El port

Vida a lescola. Primària

Els nens i nenes de 1r de primària ja
ens estem preparant per a la Festa de les Arts
que es farà el 28 dabril.
És el primer any que podem participar.
Podem presentar un treball de plàstica
escollint entre les diferents modalitats: vitrall,
pintura, modelatge amb plastilina i ceres.
Ens fa molta il·lusió i per això ens volem
esforçar i presentar un treball ben bonic.
Aquí us deixem veure alguna mostra
dels vitralls que hem fet a la classe per
conèixer bé aquesta tècnica.

Els passats dies 16 i 17 de
març els nens i nenes de 2n de
primària vàrem anar a visitar el
port de Barcelona. Vàrem poder
conèixer i veure diferents tipus de
vaixells i les diferents activitats
que tenen lloc a cada part del port
comercial, passatgers, pesquer...
El que més ens va agradar va ser
poder ser el patró del vaixell que
ens va passejar per dins del port.

2n Primària
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Vida a lescola. Primària

Un dia al Zoo de Barcelona
Els alumnes de tercer de primària vam anar al zoològic per estudiar els animals
que treballem amb el nostre projecte. Els de 3r A, les àguiles, els de 3r B, els camaleons,
i els de 3r C, els coales.
Primer, en una sala petita, unes monitores molt simpàtiques ens van ensenyar
unes diapositives de les aus, dels rèptils, dels mamífers i dels peixos. Ens van explicar
com es reprodueixen i com tenen cobert el cos: la pell, el pèl, les plomes i les escates.
Vam descobrir que hi havia més coses de les que creiem. La sala era plena de restes
danimals. Vam veure ous de granota, una ala de voltor, un Cavallet de mar dissecat i
cap grossos...
Després, cada classe va anar a fora amb una monitora. Els de lA van veure les
aus, els del B els rèptils i els del C els marsupials.
Més tard vam anar a veure lespectacle dels dofins, va ser genial!
Abans de dinar vam fer un pica-pica, tot estava molt bo.
A la tarda vam passejar mentre veiem ossos, dromedaris, foques, pingüins, un
linx, elefants, cangurs, girafes, hipopòtams i molts més.
Després de fer tot el recorregut ens vam acomiadar i cap a casa!
Oriol Pou, Marta Mayol, Xavi Peralta, Cristina Jorge, Víctor Cepero i Agnès Font.
3r Primària

La Pau comença avui

A la majoria de la gent no li agrada gens la guerra. Tot i
així, sempre hi ha guerra en algun lloc del món. I sempre es diu que
aquesta guerra és inevitable, que aquest cop és lúltim. Es diu que
es prepara la pau per a lendemà. Per què per a lendemà?

Es construeix la Pau quan preparem la Fira per recollir
diners perquè tots els nens i nenes del món vagin al cole per
aprendre a estimar-se i no ser uns delinqüents el dia de demà.
(Berta).

La pau es pot construir contínuament , a tot arreu. La pau
es construeix quan aprenem la història del món, quan discutim
amb els que tenen idees diferents, quan reaccionem davant
injustícies

Per construir la Pau hem dajudar els companys i estimarlos sense tenir present el seu color de pell, perquè tots som iguals. (
Mamare).
Construïm la Pau quan compartim, ens ajudem i som
amables amb les persones. ( Marta).

Cada dia és un bon dia per construir la Pau, i això ho
sabem molt bé els alumnes de 4t de primària. Per aquesta raó
volem aprofitar loportunitat que ens ofereix El Crit per manifestar
el nostre rebuig a qualsevol acte violent.

Per construir la Pau necessitem amor, alegria i no perdre
mai lesperança (Marina).

Construïm la Pau quan juguem tots junts sense barallar-nos.
(Sandra).
Construïm la Pau quan demanem perdó quan fem mal a algú sense
voler. (Cristina).

Per construir la Pau ens hem daprendre a estimar ( Laura).
Si tots ho volem aconseguirem construir la pau. No volem la
guerra! (Núria).
Un no es baralla si laltre no vol, aquest és el primer pas
per construir la pau. (Julià).
4t Primària
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Sopa de lletres
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Laura González
5è Primària D
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Vida a lescola. Primària

Busca en aquesta sopa de lletres el nom de 7 paraules boniques: amor, pau, benvingut,
tots, amic, perdó i estimar.

La festa de Carnaval

Vida a lescola. Primària

Quan sacostaven les dates de Carnaval, els nens/es de
cinquè vam començar a fer-nos unes màscares a lassignatura
de plàstica.
A totes les classes en van sortir de molt originals: gats,
llunes, flors, dracs, sols... van anar omplint les nostres classes i
tots eren fetes amb material de rebuig i una bossa de paper.
A més a més vam viure tots els dies de les festes de
carnaval:
El dijous gras vam anar al pati de dalt a menjar-nos
lentrepà de botifarra o truita com mana la tradició i els professors
van organitzar uns jocs molt divertits.
I com cada any, durant tres dies vam venir a lescola amb
una petita disfressa.
Vam acabar la festa el divendres, sortint tots amb la
màscara que ens havíem fet. Els més atrevits fins i tots la van
poder estrenar.
Núria Larruy i Maite Minguez
5è Primària B

La Fira de la Solidaritat

La Fira de la Solidaritat va ser molt divertida, hi va venir
molta gent i va ser un èxit.
La parada de 5è tenia per títol:  VEUS DEL MÓN. L
activitat consistia a encerclar piràmides. Cada jugador rebia tres
cèrcols, que podien ser més gran o més petits i shavia de fer
punteria amb les piràmides. Per cada encert donàvem un premi.
La parada estava decorada amb un gran mural on es
representaven cinc alfabets darreu del món i unes piràmides
també amb lletres d aquests alfabets.
La feina ens la vam repartir entre els quatre grups, cada
tres quarts dhora una classe sen feia responsable.
Maria Camps i Marta Castelló
5è Primària D

Solucions dels enigmes
Hola nens i nenes. Recordeu els enigmes de El Critt anterior?
Ja sabeu la solució?
Doncs aquí les teniu!
1- El pont i la Lia
Dona previnguda val per dos.
2- Les galimaties de la germana que no és tia.
És la meva mare.
3- Els fills de la Joana
Té una filla.
4- Lanimal difunt
El pollastre a last.
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Laia Larruy i Elisabet Macarrilla
5è Primària

Excursió al Croscat

Quan havíem arribat allà vam esmorzar i a continuació van
arribar els monitors.
Dividits en grups vam anar caminant cap al Croscat. Allà la
monitora ens explicava la situació del Croscat, com es va formar i
una mica la seva història.
Després ens van repartir un dossier i vam fer les activitats
que hi havia, que eren sobre la formació del volcà, etc.
Vam explorar un mica i ens vam ajuntar per classes per dinar.
Ens van deixar tota la tarda per jugar i divertir-nos. Al cap
duna estona els professors ens van cridar per marxar, vam agafar les
motxilles i vam tornar a lautocar. Al cap de dues hores arribàrem a
lescola i cadascú sen va anar amb la seva família.
Aquesta experiència va ser molt divertida perquè vam
aprendre moltes coses sobre els volcans.
Alexandra Rovira, Sandra Comas,
Emma Montané i Sergi Maestre
6è Primària
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Vida a lescola. Primària

El dia 12 de març, a les 9 en punt del matí, els alumnes de 6è
vam fer una excursió a Olot. Com que el viatge era molt llarg els
professors ens van deixar portar walkmans, game boy etc.

Vida a lescola. Secundària

Música per a la vida
Qui de vosaltres no té ara mateix una cançó al cap? Qui
digui jo està mentint! Et col·loques al davant de la tele i veus un
anunci qualsevol, per absurd que sigui, i segur que al cap de mitja
hora encara pots tararejar la seva melodia. Tothom té cançons
per a moments especials, per a moments difícils, per a moments
absurds... Per a qualsevol moment, pensament o acció podem
trobar una tonada diferent. Les cançons ens fan riure, ens fan
plorar, ens fan pensar, ens fan lluitar, ens fan reaccionar. Una
cançó pot fer-nos entendre coses que fins aquell moment no
havíem entès. La pregunta: quin estil de música tagrada? o
quin és el teu cantant o grup preferit? es repeteix en les primeres
converses entre dues persones. La música juga un paper força
important a les nostres vides. Potser no és la resposta que cadascú
de nosaltres contestaria a una pregunta de lestil: quins són els

valors més importants per a la teva vida? o quins són els elements indispensables que taportaran felicitat?. Però, què seria
una vida sense música? Doncs una vida monòtona, una vida sense
un cinquè element important, una vida en què loïda només pogués
percebre sorolls aguts o greus, sorolls més intensos o menys,
xerrades interminables, paraules sense sentit, però simplement
sorolls, sense melodia, sense ritme, sense harmonia.
Personalment jo sense música no podria viure, perquè la
música no és una simple cançó cantada per algú conegut, sinó un
reflex dels pensaments o sentiments daquella persona que pot
ser que els arribi a compartir amb tu.
Berta Ventura Asturgó
1r ESO A

Voler és poder

Els alumnes de 2n dESO vam anar a veure una obra de teatre
titulada Voler és poder.
Tractava duna noia anomenada Anna, que el seu somni
era estudiar pintura, però en Ferran, el seu pare, masclista de
mena, no li deixa fer perquè diu que no li servirà de res. Al mateix
temps, la seva dona també volia estudiar a la universitat però és
clar, tampoc li ho deixà fer. Un dia la filla coneix un noi sord, en
Jose, del qual senamora. Ell és lúnic que la comprèn, i això els
duu a enamorar-se . En Jose fa amistat amb un noi que només el
porta pel mal camí i que al final li fa robar un cotxe. A partir
daquí, lAnna i en Jose sescapen i samaguen perquè les seves
famílies no els puguin trobar. Finalment, però, la mare de lAnna
els troba.
Aquest és el final de lobra i desprès vam parlar amb cada
personatge sobre què es podia millorar o què es podia fer per tal
que la història acabés bé.
El que ens ha de quedar daquesta obra és que si volem
alguna cosa hem de parlar amb la nostra família i posar tots un
granet de sorra perquè cada dia anem millor.
Jordi Camins
2n ESO A
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Balls de saló

Vida a lescola. Secundària

Seguint la tradició, aquest trimestre a
lassignatura de música els alumnes de 2n d ESO hem
estat practicant els balls de saló. Durant lúltim mes del
segon trimestre hem après els principals passos del vals,
el rock-roll i el xaxaxa! Tres balls molt entretinguts i
divertits alhora.
Amb lajuda de la Montse Folcrà, que ens ha
anat ensenyant tots els passos de cada ball, tots els
alumnes de segon hem pogut acabar el trimestre amb
una mica més de traça i amb més coneixements sobre
aquests balls.
Sens dubte, un dels balls que ens ha agradat
més ha estat el rock-roll, especialment el pas del rock
acrobàtic, tot i que molt poques parelles el van poder fer
(i on per sort ningú va prendre mal ).
Uns tenien més traça que daltres, però tots hem
mostrat les mateixes ganes per aprendre alguna cosa
diferent de les que ens examinen normalment. Així doncs,
ens agradaria que aquesta tradició es mantingués
durant molts anys, i tots els que vinguin darrera nostre
sho puguin passar dallò més bé, com nosaltres hem fet!
Neus Ambròs i Laura Rojas
2n ESO
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Viatge a Dijon

Vida a lescola. Secundària

El dijous 19 de març, els alumnes a partir de 3r dESO que
fem el variable de francès,vam carregar les maletes a lautocar i
ens vam perdre autopista amunt fins arribar a Dijon, una ciutat
situada a la Borgonya (França). Lobjectiu daquesta sortida que
dura nou intensos dies és fomentar el nostre aprenentatge de
segona llengua estrangera.
El viatge va ser llarg: unes tretze o catorze hores. Cal dir,
però, que entre les pel·lícules que vèiem, les bromes que fèiem i
els nervis que teníem, van passar volant. En un obrir i tancar dulls
ja estàvem davant dunes 40 persones que no compartien amb
nosaltres ni idioma, ni nacionalitat... però sí les ganes de tenir una
nova experiència i de passar, amb molta il·lusió, els nou dies que
ens quedaven per davant. En poca estona ja havíem trobat tots al
nostre corresponent, ja havíem carregat les maletes i ja ens havíem
acomiadat fins lendemà. Tots estàvem neguitosos, venia una prova
difícil de superar: una nit amb una família totalment desconeguda
per a la majoria (nhi havia alguns que repetien experiència i
família!). Difícil era també pensar com ens entendríem, on ens
instal·laríem... un munt de coses que ens preocupaven moltíssim
i que en el fons no nhi havia per tant.
Divendres tothom ja gaudia de més tranquil·litat, uns més
contents que altres explicàvem les nostres experiències daquella
nit que no havia resultat ser tan llarga. Una visita per Dijon i un
joc de preguntes ens van fer passar un matí molt amè. Per la
tarda, a la pista de gel, tots ens ho vam passar dallò més bé...
El cap de setmana cadascú el va gastar amb el seu
corresponent, vam sortir, vam passejar, vam visitar la ciutat... i
totes aquelles coses que sels hi acudien als francesos per fer la
nostra estada el més agradable possible.
Dilluns, dimarts i dijous vam fer excursions per pobles i
ciutats properes a Dijon com Bessançon, Beaune, Chinon, Le
Châteauneuf, Le musée du Septennat i un munt de coses més,
que ens van fer veure coses diferents a les que estem acostumats.
Cal remarcar que el dimecres vam tenir loportunitat
dassistir a les classes que simpartien en el centre Nôtre-Dame
(lescola amb la qual fem lintercanvi) i vam poder observar com
feien les classes, què és el que estudiaven i alhora anàvem
recordant conceptes que nosaltres ja havíem treballat o que els
aprendrem més tard.

El divendres 19 va arribar de seguida i melangiosos (uns
més que altres) vam haver dacomiadar-nos de qui, durant nou
dies, havia estat la nostra família. Moltes llàgrimes van brollar dels
nostres ulls, però de seguida es van eixugar recordant que el dia 26
els tindrem aquí amb nosaltres.
Amb aquesta petita síntesi del que van ser nou magnífics
dies podeu veure que el viatge ha sigut molt profitós, no només en
la descoberta duns nous costums, una nova cultura i un idioma,
sinó també amb la relació que vam establir, tant amb els francesos
com amb la gent de la nostra mateixa escola que no havíem tingut
oportunitat de conèixer.
Lorena Jiménez Torregrosa
4t ESO D

La solidaritat
Solidaritat. És una paraula que, senzillament, convida a la
reflexió. És una paraula que fa reflexionar.
Potser hauríem de pensar més en els altres? Molta gent es
fa aquesta pregunta. I també són molts els qui es proposen fer-ho.
Però desgraciadament, també són molt pocs els qui finalment
aconsegueixen de veritat pensar més en els altres. Sembla, i potser
ho és, molt difícil. Per a molta gent això és solidaritat. I crec que
potser tenen raó.
Potser hauríem denviar més diners al tercer món?
Col·laborar amb organitzacions no governamentals i fer arribar
ajudes i diners a la gent del tercer món? Molta gent pensa que això
és solidaritat. I potser també tenen raó.
Però solidaritat és alguna cosa més? Penso que sí. Jo crec
que solidaritat és un estil de vida, una manera dactuar constant.
Cada acció que es fa, pensar-la, reflexionar-hi, pensar en què és
millor i actuar en conseqüència. Perquè si reflexionem
profundament, escollim lelecció que hem vist dins nostre després
de pensar-hi bé, sempre triarem el camí de la solidaritat.
Ara que hem celebrat la Fira de la Solidaritat és un bon
moment per pensar-hi.
Marçal Sala
3r ESO D
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Quin autor!

El 23 de març de 2004, tots els alumnes de 4t dESO ens
hem endinsat una mica més en el món dels nostres avantpassats,
ja que hem anat al Museu dHistòria de Catalunya. Totes les fases
per les quals ha passat el nostre país hi eren reflectides: des de la
prehistòria a lonze de setembre o la manera de vida dels anys
trenta. El museu era molt modern, ja que fins i tot hi havia escales
mecàniques per pujar als diferents pisos i cada espai estava molt
ben explicat, amb representacions reals de què es volia dir, com
per exemple dues cases catalanes dels anys 30 i laltra dels anys
60. Crec que estava molt ben ambientat per als joves. Ho dic pwe
lentusiasme amb què es posaven els nois larmadura reial que el
museu oferia perquè semprovessin. Després de la visita al museu
hem fet una ruta per Barcelona fins arribar al passeig de Gràcia.
Volíem orientar-nos i fer pràctiques per quan anem a Itàlia durantel
viatge de fi de curs. Després dhaver dinat i haver trobat el punt
dencontre hem tornat finalment a Granollers cansats de la
passejada que hem fet per Barcelona.

Laltre dia va venir a visitar-nos Lorenzo Silva, un escriptor
del qual estem llegint un llibre a lassignatura de llengua castellana.
Va ser una estona molt agradable i de la qual en vam poder treure
molt profit.
A tots els nois i noies de 4t dESO ens va agradar i esperem
que segueixi visitant-nos perquè els nostres companys en puguin
gaudir.

Cristina Camps Graupera
4t ESO A
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Vida a lescola. Secundària

El Museu dHistòria de Catalunya

Vida a lescola. Batxillerat

Sortida a la Borsa de Barcelona
La sortida consistia en una visita guiada pel parquet bursàtil,
on vàrem conèixer de primera mà aspectes com per exemple com
es treballa dins la borsa, com està estructurada, la seva història,
les empreses i entitats que hi prenen part i curiositats diverses
sobre la borsa.
A més, la sortida va servir per fer un estudi de la borsa entre
la gent mitjançant enquestes, que molt amablement ens van
contestar (bé, hi va haver de tot, és clar), i que ens van servir per
realitzar posteriorment uns gràfics sectorials per al treball sobre la
borsa que havíem de realitzar.

El passat 5 de març, els alumnes de 1r de batxillerat C i D
vam anar a la Borsa de Barcelona, situada al cèntric carrer de
Passeig de Gràcia.

Lexperiència va valer molt la pena, i a més de ser força
interessant el fet de visitar linterior de la borsa i comprovar que no
és com ens ho pinten a les pel·lícules, el treball de camp fet amb
les enquestes ens serà molt útil a lhora de fer el treball de recerca.
Xavi Ramon
1r Batxillerat C

Anem al teatre

Una de les lectures obligatòries de 2n de batxillerat és
lobra Contraban, un dels millors exponents de la narrativa de
Josep Pla. Lautor evoca la vida marinera de postguerra a partir
duna aventura en la qual sembarquen tres homes que decideixen
creuar la frontera francesa a bord del Mestral, per carregar
lembarcació amb productes de contraban i fer alguns diners.
Lobra la van representar dos actors al Teatre de Ponent, el
passat dia 26 de febrer. Els alumnes crèiem que lobra seria força
pesada però ens sorprenguérem en veure la dinàmica de la
representació i la quantitat dutilitats que pot arribar a tenir una
simple butaca, que fou lelement principal de lobra. Tot i que la
novel·la real té tres protagonistes, aquí només hi havia dos actors
que no varen fer notar labsència dun tercer. Els contrastos entre
els personatges van ser seguits fidelment tal i com estan
representats en el relat.
Anna Barbany
Lídia Torrado
2n Batxillerat C
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typical Englishmen are appearing, like for example Robbie Williams,
(who is more known for scandals such us showing his ass in
public than for being polite) and how the Traditional Typical
Englishman, (traditionally
represented by the cartoon
John Bull) who is very polite,
bold, has very good manners,
and know what to say and how
to act in every situation, like
for example Bobby Robson,
can be counted on the fingers
of one hand.

Vida a lescola. Batxillerat

As all the students of Bachillerato I had to do the
compulsory research work. I decided to take one of the proposals
that the English department from the school was making: English
Topics. You may ask why I decided to take this
project, well, I thought at first I knew a lot
about English culture since we are surrounded
by English made things, above all cultural
things like cinema and music. Who hasnt
heard about The Beatles or about David Bowie?
And nowadays who hasnt ever heard a song
by English singers such us Robbie Williams,
Gareth Gates or the Spice Girls? And of course
movies are as much important, most of us
have seen Bridget Jones, and went to the
cinemas to see Love Actually last Christmas.
Moreover, in the Spanish football we have a
big English celebrity: David Beckham, who we
also admire. Well, some of these characters
reflect the Typical Englishman, some the
ancient Typical Englishman, and others the
new Typical Englishman. However, I have
realised that there are lots of aspects about
the English society that we dont know. We
know they do some things in a totally different
way from us, we know they belong to one of
the most powerful countries in the world and
that we must learn their language because it
is the one used in the important and
unavoidable international relationships
nowadays, the globalisation days; that they
drink a lot of tea, that they have a nasty
weather .but surprisingly, at least for me,
they enjoy talking about their bad weather,
and they are very proud of everything they
are and of all the English features including
the weather. For them, for example, it is
important to queue in a strict order . I think
the English society is as much unknown as
The United kingdom and Great Britain, which are concepts we
often confuse. Anyway, the big changes in the worlds history
are being produced right now, and England may be losing its
strength and the national features, due in part to the effects of
globalisation, so maybe the English in a few years wont be the
same English they are today, in fact we can see today how new

Marta Gutiérrez
2n Batxillerat D
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La biblioteca endreçada

La teca de la Mediateca

Tot el material que hi ha a la biblioteca de primària
està al servei de professors i alumnes. Podeu portar a les
aules tots els contes, llibres i vídeos que vulgueu.
El material el podeu tenir tot el temps que
necessiteu però això sí, lheu dapuntar a la llibreta que
hi ha a la taula marró. I quan el torneu, us tatxeu.
Daquesta manera ens estalviarem anar classe per classe
i preguntar a cada un dels professors qui té tal llibre o tal
altre.
Quan torneu el material a la biblioteca no el deixeu
a la primera taula que trobeu: fa lleig veure piles de llibres
omplint-se de pols. Endreceu-ho tot al seu lloc. Per
exemple, si torneu els contes infantils que tenen un
gomet de color, us acosteu a la segona sala i a les
prestatgeries que hi ha al costat de la catifa trobareu la
que té el gomet que busqueu. Si és un llibre infantil
sense gomet, sha dendreçar al costat dels de la mateixa
col·lecció.

a buscar el lloc correcte del nostre llibre, la propera vegada que el
necessitem el trobarem de seguida.

Si és un llibre de text, sha de deixar entrant a la segona
sala, a mà dreta. Les diferents assignatures estan dividides per:
Infantil, cicle inicial, mitjà i superior. Si ens entretenim una mica

Si és un llibre de coneixements, mireu el número que hi ha
enganxat al llom, aneu a la primera sala de la biblioteca i busqueu
la prestatgeria que té el mateix número que el llibre.

Si és un vídeo el que tornem, hem
dobrir larmari; als 2 o 3 primers calaixos hi
tenim les pel·lícules infantils, ordenades
alfabèticament. A la resta de calaixos hi tenim
tots els documentals, que estan ordenats
numèricament.
Us recordo, per acabar, que els nens sols
no han danar a la biblioteca a buscar o tornar
llibres, sempre han destar acompanyats dun
adult.
Si tots col·laborem i complim aquestes
normes bàsiques aprofitarem més el temps i
ens trobarem millor a la biblioteca.
Montse Camps
el cr!t
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Extraescolar

Estades destiu

XVI lliga de natació Escolar

CAMPUS DE BÀSQUET I DE FUTBOL

La XVI edició de la tradicional lliga de natació Escolar de
Granollers va ser un èxit de participació, de resultats i de públic de
la nostra escola. Durant la tarda del 13 de març, tot i la calor, ens
ho vam passar dallò més bé veient com els nostres companys de
classe nedaven amb altres escoles de la ciutat. De les 44 curses en
què vàrem participar els de lescola, a 33 van assolir una medalla
i a 40 vàrem puntuar per a la classificació general descoles.
Moltes felicitats a tots els participants!

Aquest estiu i com a novetat en loferta dactivitats
de lescola durant els mesos de vacances, lequip
dextraescolars ha preparat dues estades esportives del
12 al 18 de juliol. El primer Campus EPG de
bàsquet i el Campus EPG de futbol. LEstada es
realitzarà a les immillorables instal·lacions de Can
Miqueló, a Sant Martí de Centelles. Gestionada per
Eix Estels i situada en plena natura compta, entre
daltres instal·lacions, amb un magnífic camp de futbol
de gespa natural, 5 pistes de bàsquet, piscina, camp de
voleibol platja, rocòdrom, tirolina, escola del cel i una
excel·lent cuina casolana. També gaudirem de la direcció
i lassessorament tècnic dentrenadors de la Federació
Catalana. A més, ens visitaran importants personatges
de lelit del futbol i del bàsquet.
Per a més informació podeu visitar la pàgina Web
de lescola (www.epiagranollers.net) o trucar al 616 14
50 12 (Pere Gómez ).

Cross Mª Anna Mogas
El gran dia que ens va fer el 21 de març va fer
que el XXXVè Cross Anna Mogas fos un èxit. Aquest
any lescola hi participava amb una setantena de
representants a totes les categories. Cal felicitar a tots
els participants per la gran cursa realitzada. Una mica
més, si cal, a uns quants afortunats que assoliren el
premi de pujar al pòdium. També vàrem rebre el trofeu
per ser la tercera escola amb més participació. Moltes
gràcies a lEscola Mª Anna Mogas per oferir-nos un Cross
tant ben organitzat i felicitats a tots/es els participants.
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Estada al Senegal

Recordeu que el dimecres 28 dabril, a les 7 de la tarda,
tindrà lloc lacte de lliurament de premis de la IV Festa de les Arts.
Esteu tots convidats a la Sala dActes del Centre Cultural La Caixa.
Us hi esperem!

A finals de febrer passat vaig tenir loportunitat de participar
i viure una de les expriències més interessants a nivell professional
i de persona en la meva vida com a docent.
Juntament amb 4 bons companys vaig formar part del
grup que cada dos anys organitza lEscola Pia de Catalunya amb
destí al Senegal: un país fascinant on els escolapis hi desenvolupen
una admirable tasca.
Vàrem visitar i interactuar amb alumnes i docents de
diferents escoles primàries, deducació secundària, parvularis,
internats, centres de promoció de la dona, noviciats, etc... que té
la institució, amb la important participació/col.laboració de la
Fundació Educació Solidària, que és qui sencarrega de buscar
finançament per als projectes que allí sorgeixen.
Conèixer Dakar, Sokone i Oussouye, les diferents tasques
que shi realitzen i tenir la oportunitat que sigui la mateixa gent
que shi dedica i ho tira endavant qui tho expliqui, tho ensenyi i
tho faci viure amb aquella alegria i satisfacció amb què ells ho
viuen, va ser un gran aprenentatge i una lliçó a nivell de valors
inoblidable.
Ens va conmoure la tasca daquells escolapis i docents que
aconsegueixen encomanar la inquietud del saber, aportant
coneixements a cadascun daquells nens immersos en una realitat
tan diferent a la nostra i, sovint, tan difícil.
El meu més sincer reconeixement a totes aquestes
persones, companys nostres i a tots els qui ho fan possible.
No cal dir que ha estat una experiència molt enriquidora i
que us la recomano.
Mònica Prat Estapé
Mestra deducació infantil de lEscola Pia Granollers
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De tot una mica

IV Festa de les arts

De tot una mica

Proves cangur
Des de finals del primer trimestre que la nostra escola sestà preparant per
a les proves Cangur, unes proves de matemàtiques. Els alumnes des de 3r dESO
fins a 2n de batxillerat que ens volíem presentar ens vam reunir de dos en dos
divendres de dos qurts de quatre a les cinc per practicar amb les còpies de les
edicions passades. Al final de cada sessió lescola ens oferia un berenar per motivarnos a venir el proper dia.
Finalment va arribar el dia de la prova, el 24 de maig del 2004, que es va
realitzar a la nostra escola, on van venir alumnes daltres col·legis (Cervetó, Estel,
Cor de Maria...). La prova va començar a les deu, tenint una durada duna hora i
quart, la qual cosa va fer que no tothom pogués acabar. Les proves Cangur consten
de 4 nivells (segons el curs) i estan formades per 30 preguntes o problemes, els 10
primers amb un valor de 3 punts, els 10 següents amb un valor de 4 punts i els
restants amb un valor de 5 punts. Les preguntes mal contestades descompten una
quarta part del seu valor.
Ara només cal esperar els resultats i desitjar als participants de la nostra
escola bona sort.
Participants de les proves
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Calendari

Maig 2004

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
242526 27 282930
Dia del
treball

Caminada a Montserrat

1r Primària
Excursió:
Sta Mª de
Palautordera

Proves Idea 4t ESO

Infantil
Titelles:
El ratolí
viatger

3r Primària A 3r Primària B 3r Primària C
6è Primària
Museu:
Museu:
Museu:
Jornada
dEsport
El color parla El color parla El color parla
i convivència a
1r Batx A
Moià
2n Primària. Convivències: Sau
Conferència
4t Primària. Convivències: Can Sans
Telefonia mòbil
Cicle superior
Música:
Big Drums

Trobada
monitors
Mou-te

Aplec
Mou-te

5è Primària
Visita al Fòrum
de Barcelona

FESTES DE lASCENSIÓ

Cicle mitjà
Titelles:
El ratolí
viatger

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

Lliurament
Premis Creativitat
al Secretariat

P4 Excursió:
al CRAM
3r Primària
Excursió:
Òrrius

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

PASQUA
de
PENTECOSTA

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

