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Editorial
EL LLEURE A LESTIU: UN TEMPS TAMBÉ EDUCATIU
Les vacances estiuenques són massa llargues! Són molts
els pares i (sobretot) les mares que ho exclamen. El jovent savorreix, perd el temps... es planyen. Què hi podríem fer?
No és pas aquest el moment de debatre la conveniència de
la durada actual de les vacances escolars (ara és un tema dactualitat i en revisió). Cadascú té la seva opinió i, sovint, les circumstàncies familiars i de lentorn socio-econòmic agreugen o alleugen el problema. Però ara que ja tenim lestiu a sobre, des de lescola voldríem comentar alguns punts de vista que, tant de bo, poden ser útils als nois i a les noies i a les seves famílies.
Leducació ha de ser entesa com un procés i una actitud
predisposada, un projecte i una voluntat positiva que va fent possible assolir el creixement i desenvolupament de les persones; de
totes les persones: els estudiants (òbviament) i els que ja no ho
som. Leducació no ha de tenir cotilles despais o de temps. La voldríem per sempre, integral, continuada. Leducació és protagonitzada sempre pel que creix i aprèn i no per leducador (que lajuda i
lacompanya per aprendre i per créixer).
Les vacances són per descansar. Ja he treballat prou, ara ...
visca la mandra! Aquest és, sovint, el crit de guerra de molts estudiants quan arriba Sant Joan.
Les vacances també són per descansar, és clar! Dos mesos i
mig donen per molt i molt. Però, no són també el temps per disposar de temps? Els dies de decidir en llibertat i de compartir-la
amb la família i els amics? Si les vacances són loportunitat de
trencar les rutines del curs, per què sovint acabem atrapats per
noves rutines plenes davorriment?
Aprendre a tenir i a administrar el propi temps també és
educació. La bona educació és la que fa que aquest temps ens
ajudi a ser més feliços. A cadascú de nosaltres, i també als altres:
les vacances són, ja ho veieu, el temps de conviure en llibertat.
Els reptes de leducació del futur ens empenyen a prioritzar
la convivència. És el valor més preuat. No perdem les oportunitats
de lestiu per aprendren més: convivim amb els altres fent plegats
activitats i projectes; participem de les entitats i la vida ciutadana; gaudim duns campaments, casals destiu o una camp daprenentatge ... I fem-ho lliurement i, per tant, de bon grat i, sobretot,
divertim-nos! Divertim-nos amb els altres: passegem junts, fem
esport junts, llegim junts...
I vet aquí un joc de paraules: leducació del temps lliure fa
possible leducació en el temps lliure. Decidim-nos a fer coses positives en el nostre temps. I fem-ho per compartir-les amb els qui
estimem. Serem, ben segur, més feliços i, no ho dubteu, lestiu i la
vida sho valen!
Esteve Federico i Salellas, Director-Gerent
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EXCURSIÓ A CAN MONTCAU

COCA!

Vida a lescola. Infantil

Els nens i nenes de P3 vam anar dexcursió a Can Montcau, a la
Roca del Vallès.
No ens va ploure i vam poder fer totes les activitats programades.
Quan vam arribar a la casa ens esperaven els monitors. Dues classes vam anar a fer una passejada pel bosc on vam veure diferents arbres:
roures, alzines També vàrem veure aglans i les pinyes que mengen els
esquirols.

Mentrestant, els altres van anar a fer un taller molt divertit: fer una

Primer vam barrejar farina, llet i llevat per fer la massa i després de
remenar-la bé i estirar-la amb el corró per fer-la ben prima, vam posar oli i
sucre per sobre i cap al forn a coure-la.
Finalment, ens vam intercanviar per fer totes les activitats.
Vàrem dinar tots plegats i vam jugar una bona estona. A la tarda,
amb la nostra coca cuita, vam tornar molt cansats, però molt contents,
cap a lescola on ens esperaven les nostres mares i pares.
P3

EXCURSIÓ AL CRAM
Els nens i les nenes de P4, amb les nostres
mestres, hem fet una sortida molt interessant: hem anat
al CRAM a veure com ajuden els animals marins que
shan ferit. Allà ens han explicat les coses que fan que
aquests animals es posin malalts. També hem après que
cal anar amb molta cura i no fer coses que puguin
perjudicar els animals.
Quan hem sortit del CRAM hem anat a la platja
a jugar. Ens ho hem passat dallò més bé enfilant-nos a
una teranyina gegant.
P4
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Vida a lescola. Infantil

ELS INFORMÀTICS DE P5

Un cop cada quinze dies, els nens i les nenes de P5 pugem
a l´aula d´informàtica a treballar amb l´ordinador.
És una activitat molt divertida perquè juguem i aprenem
alhora. Construïm paraules, juguem amb els nombres i amb els
colors i també treballem la percepció visual.
Cada dia que passa sabem fer més coses i cada dia que passa en
volem aprendre més.
P5
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EXCURSIÓ A LA GRANJA

1r Primària

CONVIVÈNCIES A 2n

Vida a lescola. Primària

El dimarts 4 de maig vam tenir molta sort. Després de molts dies de pluja,
el nostre dia dexcursió no va ploure!
Vam anar a La granja de Santa Mª de Palautordera i allà vam poder fer un munt
dactivitats diferents: pujar a un carro tirat per un cavall, veure, tocar i olorar
molt animals, sentir la fada del bosc, jugar a futbol i fer un imant per a la nostra
nevera. En fi, gaudir de la natura i jugar moltíssim.

Els nens i nenes de segon de primària hem anat de convivències a Sau. En aquests dibuixos podeu veure com eren les cases. En
els textos podeu saber què hi vàrem fer.
2n Primària
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RECORREGUT PEL CASC ANTIC DE GRANOLLERS

Vida a lescola. Primària

Els de tercer de primària vam fer una sortida per la part
antiga de Granollers.
Vam començar pel carrer Barcelona on vam veure una
casa de lany 1.568 i una altra de lany 1.603.
Després vam passar pels carrers Portalet, Sant Cristòfol,
Santa Anna, Constància, Sant Roc, Guayaquil i Santa Elisabet. Al
carrer Sant Cristòfol hi ha la placa recordant-ne la capella.
Vam passar per les places de la Porxada, de lEsglésia, de Folch i
Torres, de les Olles, dels Cabrits, de lOli, de Maluquer i Salvador,
de la Caserna i del Peix.
Abans la Porxada estava tancada amb un reixat perquè hi
guardaven el gra. Vam comptar les columnes (en total nhi ha
15). Les del centre són més altes.
Les bigues tenen anys diferents que són: 1.881, 1.940,
1.985 i la més vella és de lany 1.751. Al costat de la Porxada hi
ha la pedra de lencant. A una columna hi ha lescut de Granollers.

El balcó de lAjuntament no és com els nostres, és duna
altra manera i molt maco.
A la plaça de les Olles hi ha una olla molt gran soterrada al
mig amb un vidre a sobre per poder-la veure.
Vam veure la capella de Santa Anna. Hi havia uns trossos de
muralla i unes finestres petitones a la muralla per poder vigilar si
atacaven.
Al carrer Sant Roc hi havia una capella que ja no hi és. I al
carrer Santa Esperança sí que hi ha la capella i també un campanar.
I per últim vam passar per la plaça del Peix que abans estava
fora de les muralles.
I en tots els carrers hi ha una font.
Celeste Domínguez 3r Primària A, Marc Plana 3r
Primària B, Laura Pineda 3r Primària C, Paula Marcé 3r Primària
A, Cristina Pellicer 3r Primària B, Albert Serra 3r Primària C

CONVIVÈNCIES DE 4t DE PRIMÀRIA

Renoi, què bé! Aquest any, com que ja estem
acabant el Cicle Mitjà ja hem pogut anar de convivències.
Tots els nens i nenes ho esperàvem amb molta il·lusió.
Hi vam anar els dies 10 i 11 de maig ,que per cert
van ser uns dies una mica passats per aigua, però pel
que ens han explicat a casa, va fer pitjor temps aquí
Granollers que allà.
Vam anar a un poblet molt petit que es diu Fellines
i que està al costat de Viladesens, a la província de Girona.
La casa es diu Can Sans, és una masia gran i acollidora,
on vàrem poder jugar i fer cabanes i moltes activitats
més.
Aquí vam poder observar i treballar el medi rural i
comparar-lo amb la nostra ciutat, que és tan gran, i on
vivim tants nens i nenes, doncs allà només hi viuen (entre grans i petits 98) habitants; per tant, nosaltres els
hi vàrem doblar la població.
Les activitats que vam fer ens van agradar molt,
sobretot el joc de nit i la discoteca.
Van ser unes convivències molt guais i divertides.
Ens agradaria fer-les més llargues i, per què no? cada
any!

Com a record de lestada en aquesta casa vam fer
un medalló, que està fet amb una rodanxa de tronc
darbre, molt bonica, pintada per nosaltres amb el nom
de la casa i la data de les convivències.
I ja està! es van acabar les convivències i ara a
esperar fins que fem SISÈ.
4t Primària

VISITA AL FÒRUM
Per a mi, la visita que vam fer al Fòrum tots els nens i
nenes de cinquè va ser com viatjar per altres cultures sense haver-nos de moure de Barcelona, ara aquí, ara allà i sempre veient
el més important de cada lloc.
De totes les coses que vam poder veure em va agradar
molt conèixer i jugar amb jocs tradicionals daltres països, també
em va agradar molt lespectacle El Gegant dels 7 Mars, tot i que
em va fer patir una mica, però el que realment us aconsello si
decidiu anar un dia al Fòrum és lexposició de Els Guerrers de
Xian. És realment una meravella.
Laia Puig
5è Primària A
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XERRADA-COL·LOQUI AMB JAUME COPONS

Primer, ell ens va explicar que el llibre era una barreja de
records de la seva infantesa: la seva pròpia escola, companys que
allà va trobar, la seva imatge personal. Tot això i moltes ganes de
fer un llibre per a nens de la nostra edat el van portat a escriurel.
Després daquesta introducció es va obrir el torn de
preguntes, ens va respondre preguntes que ja teníem preparades i
daltres que amb la seva xerrada ens van venir al cap. La veritat és
que lestona va passar molt ràpidament.
El que a tots ens va cridar latenció va ser la seva
espontaneïtat i senzillesa i com amb les seves paraules ens
engrescava a llegir i per què no, a escriure.
Anna Granés i Elisabet Prunés
5è Primària B

EDUCACIÓ VIÀRIA

Vida a lescola. Primària

Un cop acabada la lectura del llibre La Mà Negra, els
alumnes de cinquè vam tenir loportunitat de poder estar una
estona amb el seu autor, el Sr. Jaume Copons.

Els dies 18 i 25 de maig, els alumnes de cinquè vam anar
al Pavelló Olímpic de Granollers i vam poder conduir durant una
estona un Kart, posant en pràctica els coneixements que
havíem après a laula durant el primer trimestre amb el curset
deducació viària que ens havia fet en Carles, un dels Guàrdia
Urbans de Granollers.
Els Karts anaven força ràpid i nosaltres havíem de seguir
un circuit que tenia senyals de trànsit, semàfors i línies contínues
i discontínues. Durant lestona que conduíem el nostre petit
cotxe podíem circular lliurement, però ens havíem de fixar
sobretot a respectar les indicacions. La majoria de nosaltres
actuava seguint les normes, però els companys que no ho feien,
en Carles els posava en un racó de la carretera i durant dos minuts
havien de reflexionar sobre allò que havien fet.
Va ser un final de curset molt divertit, tant lestona que
circulàvem, com quan miràvem els companys.
Aleix Capdevila, Carla Casas i Marc Raich
5è Primària C
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JORNADA DE CONVIVÈNCIA I ESPORT A MOIÀ

Vida a lescola. Primària

Durant tot el matí vam estar fent lesport que havíem triat, fins
lhora de dinar, que ens vam reunir al parc del poble per dinar
tots junts.
En acabat de dinar ens van fer una demostració amb una bicicleta
i una moto de trial.

El dia 14 de maig vam anar a Moià, a la jornada esportiva. Quan
vam arribar ja ens esperaven amb uns cartells on posaven el nom
de cadascun dels esports que podies fer.
Cadascú va anar cap a lactivitat que havia triat.
Després desmorzar vam començar lactivitat. Hi havia moltes
modalitats, com per exemple: bàsquet, futbol, tennis, circuit
dorientació, taller dhípica, tirolina, coves del Toll, judo... i moltes
més!
Tot va anar molt bé però com sempre hi va haver alguna anècdota,
com per exemple:
- En el circuit dorientació algun grup va canviar les pistes de lloc
i després alguns grup es van perdre i van haver danar a buscarlos els monitors.
- A hípica una nena va caure del cavall i lHuracà, el cavall més
nerviós de lestable, és va escapar i es va posar a saltar per allà. Al
final un monitor de lhípica va aconseguir aturar-lo, lligar-lo i
tornar-lo a lestable.

De record, els monitors ens van donar una medalla a cada un i
lalcalde, juntament amb altres persones, ens van donar les
gràcies per haver-hi anat.
Ens ho vam passar molt bé, ja que vam conèixer moltes persones
i vam fer nous amics daltres escoles Pies de Catalunya.
Esperem tornar-ho a repetir!
Judit Bassa, Núria Brossa, Marta Muñoz i Raquel Rodríguez
6è Primària
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CONVERSANT AMB UNA ESCRIPTORA

Vida a lescola. Secundària

- Depèn del moment. Procuro estar sempre inspirada i amb els
ulls ben oberts. El més important és dur sempre les antenes
posades a qualsevol moment del dia. La inspiració no es
troba si no es busca.
- De petita creia que arribaria a ser escriptora?
- No. Jo pensava que seria ballarina. Era una gran afició que
tenia. I encara ballo; però vaig prendre una difícil decisió:
em dedicaria a escriure!

- Com valora el llibre El faedor de mentides?
- Valoro cadascun dels meus llibres com una mare valora els seus
fills. Mels estimo a tots igual, encara que cadascun per unes
raons diferents.

El dijous 6 de maig vam rebre per segona vegada la visita de lescriptora
Mª. Carme Roca per fer-nos cinc cèntims de la seva vida professional.
Cal esmentar que darrerament està assolint alts nivells com a escriptora
ja que ha aconseguit lloables premis en aquest difícil món de la
literatura. Si voleu una àmplia documentació biogràfica i bibliogràfica
us aconsellem entrar a la pàgina següent de la xarxa: http://
usuarios.lycos.es/mcarmeroca/.
Els alumnes de 1r dESO li adreçàrem algunes preguntes preparades a
la classe sobre ella i el llibre que havíem llegit, com a lectura trimestral,
El faedor de mentides. Com a resum daquesta xerrada us fem arribar
una breu entrevista que li férem:

- Li ha portat molt temps escriure aquest llibre?
- Escriure un llibre és complicat i no és gens fàcil. Jo, el que faig,
és començar a generar idees i inventar-me personatges. Quan
tinc largument ja pensat em poso a escriure. Després el reviso
i, un cop fet això, el deixo en repòs un o dos mesos. Llavors el
torno a rellegir, miro que tot sentengui i repasso les faltes
ortogràfiques. Els meus dos fills men fan també una dura
crítica. Són els meus primers durs i crítics lectors.

I aquí ho deixàrem. Hauríem estat temps i més temps esbrinant
més i més; però després duna entretinguda hora de conversa
pensàrem que fóra més adient anar per feina i deixar-li el temps
que tan bé dedica a la seva tasca descriure. Ah! Ens adonàrem
que qui fa llibres és també una persona de carn i ossos...! Va ser
interessant conèixer els pensaments, els raonaments i tot el procés
que segueix lescriptora a lhora de fer néixer un llibre.

- Es va inspirar en algú a lhora de crear algun
personatge de la novel·la?
- En mi mateixa, en fer lAlexandre. Quan era petita i per televisió
vaig veure com un home pronunciava la paraula milionari.
Vaig anar a veure la mare a la cuina i li vaig preguntar que
si nosaltres ho érem. Ella va respondre que no. De més gran
ho he estat analitzant i mhe adonat que, com que a casa
mai no faltava un plat a taula, em sentia estimada i el meu
pare feia la millor feina del món: la de mestre. Sempre he
pensat que els mestres tenen una feina molt ferma. Ensenyen
als altres el que ells saben. Em sentia, doncs, milionària.
Aquesta personal història de la meva infantesa és, si fa o no
fa, la mateixa que la de lAlexandre, el protagonista de El
faedor de mentides que heu llegit.

Estibalitz Vicario
Albert Garrell
Berta Ventura
1r ESO A

- Què se sent quan alguna de les seves obres té molt
dèxit?
- Em sento molt bé, molt contenta i orgullosa de la feina que he
fet.
- Quan escriu, sinspira en algun lloc determinat, amb
algun objecte...?

el cr!t
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Una expressió oral a 1r ESO C

Vida a lescola. Secundària

A mi mha tocat exposar oralment el tema Voldria una escola
així. Així que us explicaré les coses que magradaria que lescola tingués.
I ho faré repassant tots els moments del dia en què sóc a lescola, els
seus problemes i les seves possibles solucions segons jo.
Quan venim a lescola o tornem a casa, normalment sempre ens
queixem del mateix: que la motxilla pesa molt. Jo crec que en comptes
dutilitzar llibres es podrien utilitzar CD-ROMs amb tot el text, fotos,
activitats i amb lexplicació de la lliçó (per sentir-la). Així ocuparia
menys espai i pesaria molt menys. També ens molesta bastant haver
desperar a la porta de fora. Hi ha gent que li agrada perquè parla,
juga o acaba els deures que no ha fet a casa. Però a mi, personalment,
no magrada. No magrada perquè, si fa fred, en passes i de vegades has
desperar molt. Així doncs, no estaria malament que les portes sempre
estiguessin obertes, tant les de fora, com les de les classes. Una altra
cosa a què ja estem acostumats, però que encara fa molta mandra és
haver de pujar les escales. Potser us sembla una idea ridícula o impossible
de dur a terme, però ja posats a dir com seria lescola ideal... estaria
molt bé, però que molt bé que, en el lloc de les escales posessin una
gran plataforma per pujar i baixar els alumne i, és clar, els professors.
Bé doncs, com deia abans, podríem fer servir CD-ROMs en comptes de
llibres, però això comportaria una cosa: hauríem de tenir un ordinador,

un per a cadascú, a la classe. Així podríem veure el contingut dels CDROMs, fer treballs, exercicis... o sigui, el que nosaltres ara fem a mà. Els
ordinadors també haurien de tenir escaner, impressora, etc. I que quan
acabem la feina que ens posi el professor la imprimíssim, però per la
seva impressora, perquè li arribi al moment. Un altre punt molt
important: el pati. Estaria bé que a lhora del pati poguéssim fer el
que volguéssim. Per exemple: anar al pati, sortir al carrer, anar a la
mediateca, quedar-nos a classe, etc. Perquè, no és el pati una hora
lliure? Jo crec que hauríem danar sempre on volguéssim. Un altre tema
seria els exàmens i controls. Els podríem fer a lordinador i quan
acabéssim, ens donés la nota immediatament (com fem a informàtica).
Tot i que jo no em quedo a dinar gaire sovint, puc opinar sobre això,
perquè les poques vegades que mhe quedat no han estat, el que es diu,
una bona experiència. I crec que més o menys tothom, pensa igual que
jo. Però bé, ara no em posaré a criticar, al contrari, donaré una possible
solució que a alguns agradarà i a altres no. A mi magradaria que hi
haguessin cinc primers, cinc segons i cinc postres per escollir. Com
això que hi ha a alguns restaurants: el self-service. Això agradaria a
alumnes i, suposo, a professors.
Si lescola fos així, quin efecte faria sobre els estudiants? Bo?
Dolent? Jo crec que bo. Encara que si ho féssim tot a ordinador perdríem
lhàbit descriure a mà, i daquí a milers danys la humanitat ja se
nhauria oblidat. Valdria la pena, llavors, fer servir només lordinador?
Ben mirat, ara que ho penso, potser seria millor fer algunes coses a
ordinador i altres a mà.
Tot això que he dit costa molts diners: ordinadors, plataforma,
self-service... I és que gairebé tot costa diners. Bé, gairebé tot no. Hi
ha coses que no es poden comprar i que són molt importants, com la
convivència entre companys, la tolerància, el respecte, la solidaritat...
i sobretot, l aprendre. I més que les lliçons, aprendre a viure, a saber
estar en grup, a treballar, o com diuen els professors, aprendre a
aprendre. Tot això, (el respecte, la tolerància...) lhem de tenir tots i
respecte a tothom, perquè, i ara trauré el lema daquest any, és cosa
de tots.
En conclusió, jo prefereixo una escola on tots siguem tolerants,
solidaris, que ens respectem i sobretot aprenem, a una escola amb un
ordinador per a cadascú, una plataforma o que puguis escollir el
menjar que tu vulguis.

Guillem Sánchez
1r ESO C
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A TU SI... VENTAFOCS!

El dissabte 22 de maig, a les 10 de matí, es van presentar 250
candidats a les ciutats de Barcelona, Reus, Lleida i Girona. El projecte
ESTALMAT (Estímul de Talent Matemàtic) està promogut per la
Federació dEntitats per a lensenyament de les Matemàtiques de
Catalunya i per la Societat Catalana de Matemàtiques, i finançat per
Vodafone. Lobjectiu és potenciar el raonament, la creativitat, la lògica
i labstracció, duna manera que dins el marc curricular és molt difícil.
Aquest projecte vol seleccionar 25 nens i nenes nascuts els anys 1991 i
1992 a través dun examen de problemes de lògica matemàtica.
Nosaltres, lAnna, lOriol, lAlbert i lAlba de primer dESO, vam
anar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per realitzar
aquesta prova. Nosaltres podríem dir que els problemes eren bastants
difícils i tenien dues parts cada un. A la primera part de lexamen es
feia la primera part dels problemes que a primera vista- semblaven
senzills. La segona part era dampliació daquests i es complicava i
sestenia bastant. En acabar lexamen ens van donar un tiquet per
comprar al pati un donut i un cacaolat. Va ser una experiència que ens
va agradar molt.
El dia 30 de juny sabrem qui ha estat o no- eleccionat.

A tu si que se tha complert el somni, ventafocs!

Alguns per feina, uns altres per poder fer una bona crítica, daltres per
descobrir lenigma del vestit i uns quants més, simplement per curiositat
o distracció. A casa o al carrer, tots pendents dun sol i únic
esdeveniment: la boda reial.
El dia 22 de maig de 2004 es van casar el príncep Felip de Borbón i
Letizia Ortiz. El casament de lany, esperat per totes les revistes del cor
que podem trobar a qualsevol perruqueria.
Tots, dalguna manera, vam formar part de la història que hauran
destudiar el nostres fills, i podrem dir: fill, jo això ho he vist amb els
meus propis ulls, i ens en sentirem orgullosos, com quan lavi o làvia
texplica com va viure ell algun dels esdeveniments estrella del moment.
A casa vam passar el matí ben atents veient passar per la catifa
vermella, xopa daigua, una desfilada de barrets, pameles i diferents
ornaments que les dones duien al cap, tot pensant, lúnic concepte
atractiu que hi sé trobar, és loriginalitat, aquest és un element que,
naturalment, no faltava.
Algunes pameles anaven plenes de plomes, daltres de trossos de cordill
penjant (daixò en diuen un barret de disseny modern).
Per acabar magradaria que algú mexpliques el significat exacte de la
paraula protocol, una paraula que va perforar les orelles dels
telespectadors durant tot el dia, i lúnica conclusió que nhe tret és que
als nens encara no sels pot controlar.

Anna Blanchart
Albert Martos
1r ESO C

JA NHI HA PROU
Cada setmana, per a sorpresa de tots, apareixen en els diferents
mitjans de comunicació notícies de dones que moren en braços
daquells que les havien estimat, que són maltractades, i que per
por, no volen dir-ne res a ningú. Per què? Per què segueixen
estimant a aquell que els hi ha marcat la vida? Per por que es
torni a repetir?
¿I per què els homes són els únics que maltracten? ¿Per què només
són les dones i els nens els maltractats i els que moren?
I per si això fos poc, no ho fan soles. A la crueltat de les morts sen
suma una altra: la mort dels seus fills.
I, per molt que algú intenti entendre-ho, per molt que es concentri,
no pot. No pot trobar el per què algú pot maltractar fins al punt de
matar aquells a qui havia estimat, aquells a qui havia ajudat a
portar al món, aquells amb qui havia compartit tantes hores del
seu dia que acaben de la pitjor manera possible, la manera més
cruel que un pot arribar a fer. Sembla que en lúnic que shagin
convertit sigui en simples animals. I és hora que es posi fi a aquesta
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PROJECTE ESTALMAT

Berta Ventura
1r ESO A

injustícia, a aquesta barbaritat, perquè ja nhi ha prou que, siguin
dones o nens, morin per culpa daquell que no ha sabut controlar
els seus instints animals o masclistes. Perquè no hi ha cap
justificació de la mort dalgú o daquell que sofreix mentre és
apallissat.
Per molt important que sigui el càrrec que ocupi una persona, per
home, pare, mare o dona que sigui, ningú té dret a acabar amb la
vida o de marcar per sempre el que serà una vida de patiment.
És hora que no només els partits polítics posin fre a això, sinó que
tots prenguem consciència que darrera de la notícia que tant ens
esgarrifa hi ha algú que pateix.
I si no hi posem fre, la diferència entre homes i animals es regirà
en el fet de poder o no poder caminar de quatre potes perquè, per
molt racionals que siguem, el cervell, de vegades, no el fan servir.
Jordi Camins
2n ESO A
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CLASSE SENSE FUM

El pasat 7 de maig van venir uns sudamericans a fer-nos un taller
sobre la seva cultura. Es deien Sandra i Felipe.
En la primera part del taller vam haver de relacionar fotografies
de persones amb la seva procedència en un mapamundi. Cal dir
que ningú ho va encertar ja que els havíem posat dispersos pel
mapamundi i tots eren de sud-america. Això ens va servir per
aprendre la diversitat de gent que hi viu.
La segona part va consistir en lexplicació de per què hi havia
aquesta diversitat de gent a sud-america. Dins daquesta explicació
hi va entrar la paraula maquila, que és un lloc on fan treballar
nens moltes hores i amb un sou ridícul.
Basant-se en la segona part, a la tercera havíem de confeccionar
un moneder. Van escollir 6 noies i van simular amb elles una
maquila. Així, mentre que la resta féiem el moneder asseguts en
grups tot xerrant, aquestes 6 noies no podien parlar, riure ni tan
sols seure mentre feien el seu moneder.
Aquest taller ens ha ensenyat molt sobre la cultura i lesclavitud
a Sud-amèrica que encara ara perdura en moltes zones.

El Servei de Salut Pública de lAjuntament de Granollers participa
en el Programa Smokefree Class de la Comunitat Europea, per
organitzar una activitat anomenada Classe sense fum, que té
com a finalitat aconseguir que els adolescents no comencin a
fumar tan dhora. Aquesta activitat és un concurs que es duu a
terme en 16 països europeus i que va destinat a lalumnat de 1r i
2n dESO.
Lactivitat que van proposar consistia en què tots els alumnes duna
classe ens comprometíem per escrit a no fumar durant 6 mesos.
Llavors per grups havíem delaborar un eslògan contra el tabac
que fes oposició als anuncis publicitaris de les diferents indústries
tabaqueres. Aquestes et venen un producte que crea addicció
dient-te que proporciona plaer, i lúnic plaer que provoca és que
fumant acabes amb langoixa que produeix la mateixa addicció,
al mateix temps que et va afectant la salut. Per tant fumar no et
porta res, només provoca una dependència que no ens permet ser
lliures del tot.
Els eslògans van estar exposats durant una temporada al GRA.
Allí es podia votar aquell eslògan que més agradava.
Totes les classes que participaven en lactivitat podien optar a
un primer premi i un segon premi atorgat per sorteig entre totes
les classes participants en la campanya, i un premi especial al
millor eslògan (atorgat a partir duna votació popular) i un premi
nacional i una altre dinternacional.
Margarida Enrich
2n ESO A
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UN TALLER

Joan Font
2n ESO

UN DIA DIFERENT
El dilluns 24 de maig els alumnes del GR vam anar d
excursió a Barcelona. Vam agafar el tren a lestació de França, a
les 9 05 del matí. Un cop vam arribar a Barcelona vam anar cap a
la Plaça de la Catedral. Allà ens vam distribuir per grups de tres i
vam anar a fer entrevistes als anglesos. Després daixò ens vam
dirigir al Parc de la Ciutadella. Allà vam dinar i tot seguit vam anar
a donar una volta amb barca (la professora Maria va acabar xopa).
Després vam anar cap a lestació per tornar a Granollers.Va ser un
dia divertit que esperem repetir.
Oscar Pérez
Gerard Roure
3r ESO
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PRIMERA DERROTA

Tot i la intenció malsonant que pugi semblar que
té aquest títol, ara parlaré dun projecte de tecnologia
que estem fent els de 3r dESO.
Aquest projecte consisteix en lelaboració dun
prototip dascensor construït amb materials com lego,
fusta i fins i tot alguns satreveixen a fer-ho amb
mocadors de paper. Aquest és un projecte molt important
i interessant que hem de fer a contra rellotge ja que
només anem al taller un cop cada dues setmanes i ens
prohibeixen fer-ho a casa. Hi ha llibertat en aquest
treball i això permet elaborar un projecte de gran
originalitat fent ascensors diversos.
Per acabar, diré que mestà agradant molt fer
aquest projecte en un grup reduït. Trobo que a part de
construir un ascensor també estem aprenent a treballar
en grup.
Víctor Peláez, 3r ESO D

Els profes perden desprès de 3 partits consecutius
guanyant!

El passat 13 de maig es va celebrar el partit de
bàsquet alumnes de 4t dESO-profes. Enguany era la
quarta edició daquest partit. Tot i ser un partit on els
alumnes van guanyar de manera clara, cal reconèixer
que els professors participants van ser molt pocs i el
cansament, al final, els va passar factura. El resultat va
ser de 56 a 23 a favor dels alumnes.
El partit ha comptat amb públic, taulell amb
marcador i fins i tot àrbitre.
Tots els participants ens ho hem passat molt bé.

Marc Collell, 4t ESO A

JORNADA DE LA MEDITERRÀNIA
Els alumnes del 4t dESO del grup de reforç ens vàrem apuntar
a una jornada de ponències i diferents projectes dalumnes descoles
darreu del Vallès.
Vàrem fer un joc anomenat trivial de la mediterrània. Es
tractava de fer preguntes desports, ciències, miscel·lània, art, geografia,
història. Vàrem fer un total de 500 preguntes en total . Desprès vàrem
agafar una fusta i una cartolina i vàrem imitar un trivial de veritat. Les
preguntes les hem fet amb una targeteta a la qual vàrem donar format
nosaltres mateixos. A més vam fer un dau de fusta i tot el cercle de
preguntes. Així ens va queda un trivial llest per jugar.
El dimecres 28 dabril era la gran cita per als alumnes de reforç:
vam anar a lIES Alba del Vallès, de Sant Fost de Capcentelles, a gaudir
de la jornada.
Allà vàrem fer diferents activitats i nosaltres vàrem presentar
el trivial de la Mediterrània que havíem elaborat. Quan vàrem arribar
ens vàrem dirigir al punt dinformació, allà ens varen donar unes targetes
on sindicava laula on havíem danar i tots els horaris, així com les
diferents activitats que es feien.
Un cop vàrem tenir el primer pas fet vàrem anar a fer una volta
pel cole mirant on estava la nostra aula.
La primera activitat que vàrem fer va ser escoltar una ponència dun
viatge a Itàlia duns alumnes del centre. Ens va interessar ja que aquest
any el nostre curs ha danar de viatge de fi de curs a Itàlia. Vàrem
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preguntar, debatre i tot seguit vàrem anar a esmorzar. Després ens va
tocar el nostre torn dexposar el trivial de la mediterrània. Ho vàrem
fer amb molt entusiasme i sens van passar les dues hores que teníem
assignades sense adonar-nos. Després, una bona paella i cap a casa.
Va ser una jornada molt divertida i on vàrem poder fer moltes
coneixences...
Fins lany vinent.
GR 4 FÈNIX
4t ESO

ROMA ENS ESPERA!

Vida a lescola. Secundària

Tots sabeu que aquest 6 de juny marxem a Roma, la
meravellosa i espectacular capital dItàlia. Tots estem molt contents
per aquest fet, a més ja quasi no falta gaire per marxar i això ens
motiva i ens dóna forces per acabar amb optimisme i ganes aquest
fantàstic any.
Tot i que estem molt il·lusionats pel viatge, també tenim
consciència que un viatge daquestes dimensions comporta certes
responsabilitats i aptituds per saber-te adaptar bé a unes condicions
diferents a les que estem acostumats.
Per això, a la classe de desdoblament de socials estem fent
unes pràctiques que ens ajudaran durant el viatge a saber-nos
desenvolupar bé en la nova situació que sens presentarà.
El desdoblament es divideix en dues activitats centrals en
relació al viatge.
Duna banda, cada 15 dies lliurem un treball en el qual
situem, en un mapa de Roma, tots els punts per on passarem, és a
dir, totes les coses que visitarem durant un dia de la nostra estada

a Roma. I darrere del mapa mostrem fotos dels llocs que visitarem,
acompanyades dinformació important sobre el lloc en qüestió. I
així anem fent tots els dies de la setmana que passarem allà
correlativament.
Daltra banda, cada 15 dies veiem vídeos de programes en
Italià i mirem dentendre el que diuen. Daquesta manera ens anem
fixant en la fonètica de la llengua i així poder-la entendre millor.
Com ja he dit anteriorment, tots estem molt il·lusionats
amb aquest viatge, ja que a més del fet que és un viatge molt
interessant, també té un valor moral important. Aquest viatge,
representa per a tots un adéu, un comiat a tots aquest anys que
hem viscut plegats.
Penso que cadascú recordarà la seva classe amb alegria i espero
que aquest viatge ens deixi a tots un bon gust de boca i,
sobretot, un molt bon record del bon rotllo que hi ha entre
nosaltres.
Marina Sánchez
4t ESO A
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VIATGE DE FI DE CURS A ROMA

Així doncs, vam començar aquesta experiència el primer dissabte
de juny partint en autocar cap a Pisa. Durant les següents hores lautocar
es va convertir en el nostre allotjament, on cadascú sentretenia a la seva
manera. Al principi tothom estava molt animat, uns xerrant amb altres,
escoltant música, veient pel·lícules... Després duna bona estona, era tant
el temps que portàvem allà que la son ens va agafar a tots.
A mig matí vam assolir el nostre primer destí, la ciutat de Pisa,
coneguda mundialment per la seva torre inclinada, on només hi vam poder
anar 9 alumnes i 3 professors. Els afortunats vam gaudir duna magnífica
vista inclinada sobre la ciutat. També hi vam fer el nostre primer àpat a
Itàlia, on començava la nostre dieta a base de pizza, pasta, gelats...Tot sha
de dir, molt bo.
Ja menjats, vam tornar a pujar a lautocar per seguir direcció a
Roma. A les 8 del vespre vam arribar a lalberg de Roma i vàrem anar
directament a sopar. Lhotel constava dunes instal·lacions molt grans, unes
habitacions força luxoses, un menjador immens on hi realitzàvem els nostres
àpats diaris, envoltat dun gran jardí i un camp de futbol on durant dues
nits shi va realitzar una lliga entre les diferents classes i els professors.
El segon dia vam visitar el Vaticà. Allà vàrem visitar el museu i la
magnífica i famosa Capella Sixtina, juntament amb centenars dobres dart
importants, com la impressionant plaça de Sant Pere i la basílica de Sant
Pere, la més gran del món, que vam poder visitar després de dinar al selfservice del mateix Vaticà. I finalment vàrem pujar a la seva cúpula
dissenyada per Miguel Àngel, que estava molt enlairada sobre unes 600
escales que sens van fer inacabables.
Un cop vàrem sortir dallà ens van indicar lhora i el lloc de la
trobada on cadascú anava pel seu compte guiat per un mapa. Seguidament
vam visitar el Panteó i vam seguir cap a la Piazza Navona. Allà vàrem gaudir
dun penós espectacle dun pallasso que va captar latenció de tots
nosaltres ficant-se amb els professors: va ser un moment divertit. En aquella
plaça també hi havia uns carteristes. Finalment vàrem marxar cap a lautocar
a lhora habitual per anar cap a lalberg a sopar, dutxar-nos i descansar.
Lendemà vam visitar de bon matí el Colisseum. La sensació destar
passejant en un lloc on feia molts anys shi celebraven batalles entre els
esclaus i fins i tot batalles navals, va fer que aquella visita fos molt
interessant.
Seguidament ens vam dirigir a San Pietro in Vincoli, lesglésia on
hi ha el famós Moisès de Miguel Àngel i un conjunt magnífic destàtues
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que va deixar a més dun bocabadat. Després ens vam separar: uns van anar
al Mercat de Trajà (que estava tancat) i els altres van anar a la Domus
Aurea, la immensa mansió que va construir Neró després de lincendi de
Roma i que ara es troba soterrada.

Vida a lescola. Secundària

Fa dos anys que anem darrera daquest viatge, venent coses per
guanyar diners per la bossa comuna, fent servir el viatge de final de curs de
3r dESO com a preparació i prova per demostrar que érem capaços de conviure
fora del país, realitzant un treball sobre la ciutat per tenir uns coneixements
previs del que anàvem a visitar, dedicant hores de tutoria organitzant els
grups... i desgraciadament ha passat volant, sense donar-nos temps a visitar
tot lo que volíem, a habituar-nos a la llengua i a gaudir daquells meravellosos
indrets.

Seguidament ens vam retrobar a la Fontana Di Trevi, la font més
gran i més famosa de la ciutat. La història daquesta font diu que si tires
dues monedes a laigua i demanes un desig se tacompleix i tens assegurada
la tornada a Roma. Així que, com us ho podeu imaginar, la font estava plena
de monedes de diferents indrets del món.

El tercer dia també constava de dues visites per escollir. Un grup va
anar a les Catacombes de Sant Calixto: impressionant cementiri subterrani
on antigament enterraven Papes i cristians. Laltre opció era la Villa Borghese,
un parc per relaxar-se i descansar.
La tarda va ser lliure amb la finalitat de deixar-nos temps de fer
compres per la ciutat. I els més interessats o curiosos per lart romà van
poder fer una ràpida visita al Museu Capitolí, on es troba la famosa Lloba
Capitolina, el Gal Moribund i lestàtua original del Marc Aureli.

Després vam tornar a lhotel per sopar i preparar-nos per marxar de
nit cap a Roma. Vàrem visitar molts llocs on ja havíem anat, com la Piazza
Navona, la Fontana di Trevi... El paisatge duna ciutat canvia radicalment
del dia a la nit. Roma és espectacular després que el sol es pongui i sil·lumini
artificialment. A la tornada a lalberg vam fer les maletes per marxar lendemà
cap a Gènova, on agafaríem el ferry.

Durant el trajecte vam parar a Lucca.
A Gènova vam embarcar cap a les 8 del vespre. Tots ens vàrem
quedar bocabadats i sorpresos al veure aquell enorme vaixell, on hi havia de
tot, des de botigues i restaurants fins a disco, cinema, sales de joc, piscina,
hidromassatge, etc.
A les sis de la matinada alguns curiosos vam voler veure la
meravellosa albada sortint per darrere de la mar: va ser un espectacle realment
al·lucinant.

Vam arribar a Barcelona a les 4 de la tarda.
El moment de larribada a Granollers és una estranya mescla dalegria
i tristesa. Alegria perquè tornem amb la nostra família, amics i ciutat, a les
nostres petites rutines, al nostre ambient; i també tristesa perquè ens adonem
que allò bo sacaba aviat, massa ràpid, perquè tens ganes de tornar i visitar
tot el que no hem pogut fer en un espai tan curt de temps.
Però també sentim orgull per la forma com lorganització ens ha
gestionat i també per lexcel·lent ambient amistós entre totes les classes,
professors i guies que ens han acompanyat.
vida.
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En fi, una experiència que guardarem durant la resta de la nostra
Núria Castillo
Filipa Dasilva
4t ESO B

VOLUNTARIAT A MONTSERRAT MONTERO

Vida a lescola. Batxillerat

Fa dos anys, a linici del batxillerat ens van proposar
participar en el voluntariat. Eren vàries les propostes: Casal
dAvis, Paideia, mou-te, etc. però nosaltres vam decidir
col·laborar amb el centre Montserrat Montero. Al principi

sentíem respecte cap aquells nois i noies, però mica en mica ens van anar aportant
confiança i amistat. A mesura que els anàvem tractant, anar al centre ens omplia
ja que només arribar ens rebien amb un petó i una abraçada i veies aquelles
cares alegres pel simple fet de la nostra presència. Es una experiència inoblidable
i gratificant, thi animes?
La nostra tasca a Montserrat Montero era jugar amb ells al patí,
compartir estones de conversa entrant a les seves hores de classe amb els seus
professors i fins hi tots algun dia anar a la bolera o al cinema per la tarda,
després de classe. La veritat es que compartir tots aquests moments amb ells ha
estat molt positiu.
Elena Martínez
Tania Campillejo
2n Batxillerat C

VOLUNTARIAT DESDE LESCOLA

LA PUBLICITAT

Al llarg del curs hem pogut gaudir de loportunitat que ens va
oferir lescola de participar en el voluntariat per a la gent gran.
Els dimarts i els divendres, durant una hora, hem estat anat al
geriàtric de lhospital de Granollers. La nostra activitat allà consistia
a fer passar una bona estona als pacients xerrant amb ells o jugant al
bingo.
Encara que no sigui una gran tasca, aquest voluntariat aporta
aspectes positius tant a nosaltres com als residents del geriàtric, ja
que amb el pas del temps hem pogut establir un vincle afectiu.

El passat 13 de maig, els alumnes dEconomia i Organització
dEmpresa de 1r de Batxillerat vam assistir a una conferència sobre
la publicitat. Una professora de la universitat IQS ens va estar
explicant alguns dels secrets i tàctiques utilitzats per les agències
de publicitat a lhora de crear innovadors anuncis per persuadir el
públic.
Vam estar observant alguns dels anuncis en paper, altres de
televisió i vam estar veient les diferències entre les marques, el
seu target, segmentació de mercat, tipus danunci.. Alguns són
convencionals, altres són molt atrevits... cadascun depèn del
posicionament que vol tenir el producte en el mercat.
A més vam estar veient tots els anuncis premiats al festival de
San Sebastián 2003. Alguns dells ens eren familiars com el de
Coca-Cola, i daltres no els havíem vist a la pantalla de casa perquè
eren anuncis que es publicaven a altres països.
Aquesta conferència ens ha sigut bastant útil a lhora
destudiar el marketing i per comprendre una mica més els anuncis
que veiem diàriament i el marketing mix, que ens bombardeja
constantment a les nostres vides.
Mónica Ferrer
Liliana Caballé
1r Batxillerat D

Sílvia Baldich, Mariona Cequier, Sílvia García i Mireria Pey
1r Batxillerat

VOLUNTARIAT A PAIDEIA

Com cada any, els nois i noies de Batxillerat hem tingut la
oportunitat de participar en diferents programes de voluntariat. Uns
quants de nosaltres ens vam decidir per lopció de donar classes a
immigrants al centre Pius XII.
Durant tot lany hem format part, doncs, del grup Paideia.
Cadascun de nosaltres tenia un nen o nena estranger al que havia
dajudar a fer els deures o reforçar aquelles matèries que portava més
fluixes.
Aquesta ha sigut una bona experiència, plena danècdotes i
alhora molt gratificant per a cadascun de nosaltres.
NikaTura, 1 Batxillerat
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PANGEA 2004
Pangea: supercontinent que hauria englobat, en el
paleozoic, la totalitat de la terra emergida i del qual haurien sorgit,
per fragmentació i gradualment, els actuals continents.
Aquest és el lema de la Festa de Final de Curs de la promoció
de segon de batxillerat 2003-2004, on limpacte entre cultures
va fer despertar la motivació per preparar el que ha estat lúltima
unió entre tots els alumnes que aquest any deixaran lescola.
Grecs, àrabs, hawaians i flamencs van crear un ambient
de diversió on menjar, cava, música i familiaritat van dominar la
situació.
El punt àlgid de la festa va arribar amb la passarel·la de
Místers i Misses, on cada alumne va ser qualificat amb el seu
tret més característic.
Núria Matencio
Elena Broncano
Anna Barbany
Oriol Prat
2n Batxillerat
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SÉJOUR A DIJON

Des de feia dies el nerviosisme i la curiositat ens empaitava. Cada
vegada estàvem més nerviosos i impacients. Tots teníem moltes ganes de
començar aquell viatge tan esperat, però ningú no negava la pena i la tristesa
que corria per dins nostre al saber que durant una setmana no veuríem ni
els nostres amics, ni els nostres familiars, tot i que aquests últims en realitat
són els que menys hem trobat a faltar.
El dijous onze de març era el gran dia. Un cop ens vam acomiadar de
tothom, lautocar es va posar en marxa direcció a Dijon. Durant el viatge un
imprevist va modificar lhora darribada a lescola francesa, ja que la roda
davantera de lautocar es va punxar.
Ja havíem passat Lyon i cada vegada faltava menys. Per a alguns,
lexperiència dun intercanvi era nova, mentre que per altres aquella vivència
ja shavia repetit una o fins i tot dues vegades.

Sense gairebé adonar-nos-en ja érem a França, dalt de lautobús per
conèixer els nostres corresponents francesos, amb la incertesa i el dubte de
no saber com eren i com fluiria aquella setmana.
Sans nous rendre pas compte, nous étions déjà en France,
sur le bus pour connaître à nos correspondants français, avec
le doute et lincertitude de ne pas savoir comment ils étaient
et comment la semaine allait se passer.
Alguns més i altres menys, ens vam fer inseparables dels nostres
amics dallà i el cap de setmana el vam passar fora sortint de festa i divertintnos molt, també amb els nostres amics daquí. Durant la setmana també vam
sortir per molts llocs per visitar indrets interessants com un castell molt
antic (Château Neuf), un museu dun dels antics presidents (le musée du
septennant de François Miterrard), un poble que es deia Beaune i el mateix
Dijon.
Quelques personnes plus que dautres, on est devenus
inséparables de nos amis là-bas et le week-end, nous sommes
allés nous amuser beaucoup avec nos amis dici aussi. Pendant
la semaine nous sommes aussi allés à des lieux différents très
intéressants comme un château ancien (Château Neuf), un
mussée (le musée du septennat de François Miterrard) dun des
anciens présidents, une ville qui sappelle Beaune et le même
Dijon.
És veritablement una setmana on saprèn molt francès, però no només
això, també sen treu una bona experiència i en molts casos una bona amistat.
Lestada a França és una de les setmanes en que tho passes més bé del curs.
Recomanaria a tots els alumnes que poden triar aquest variable de francès i
estan indecisos que el triïn, tobre moltes possibilitats.
Cest pour de vrai une semaine où tu apprends beaucoup
de français, et ce nest pas seulement ça, tu as une bonne
expérience aussi et dans beaucoup de cas une bonne amitié.
Le séjour en France cest une des semaines de lannée où tu
tamuses le plus. Je conseille aux élèves qui peuvent choisir
la matière de français et ils sont indécis quils le choisissent,
parce quil touvre beaucoup de possibilités.

De tot una mica

LINTERCANVI A DIJON!

Quan faltaven deu minuts per arribar al lloc on les nostres famílies
ens esperaven, el clima de lautocar va canviar. Durant tot el trajecte havíem
anat molt tranquils, parlant amb un to de veu correcte i sense cridar, en
canvi, en aquells moments la tranquil·litat es va convertir en un clima on
es podia apreciar perfectament el nerviosisme i la intriga.
Per fi havíem arribat! Quan vam ser-hi vam baixar de lautocar, vam
agafar les nostres maletes i ens van presentar el nostre corresponent. A
partir daquell moment vam perdre de vista tots els nostres companys que
també realitzaven lintercanvi. Cadascú va anar a la que seria la seva casa
durant una setmana.
Cada família era un món diferent. Hi havia companys que estaven
molt contents i feliços de com els tractaven a casa, mentre que nhi havien
daltres que no hi acabaven destar del tot bé.
Durant la setmana vam fer diferents activitats. Vam patinar sobre
gel, vam assistir a les classes dels nostres corresponents a linstitut, vam
visitar la ciutat i la Ciutadella de Besançon, vam passejar per Dijon i vam
poder veure el seu mercat i els seus monuments principals, vam visitar
Beaune...
El divendres dinou va arribar i vam haver de tornar cap a Granollers.
Durant lacomiadament van haver-hi plors, abraçades i petons. Ningú volia
marxar, però no era un adéu per sempre sinó un fins a reveure, ja que la
setmana següent ells vindrien a Catalunya a casa nostra, a realitzar la segona
part de lintercanvi.
Vam tenir dotze hores per pensar, recordar i memoritzar tots aquells
moments que mai oblidarem. Uns records dunes persones que en un moment
determinat de la nostra vida ens van tractar com a fills, germans i fins i tot
com a néts!
Núria Pascual Marquès
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Cristina Camps Graupera
4t ESO A

VESPRES CIENTÍFICS

PREMIS

Lorena Jiménez
Clara Carbonell
4t ESO D

Premis Foment de la Creativitat

Tots els alumnes de les 15 escoles pies de Catalunya cada
any tenen la possibilitat de participar en els Premis de la Fundació
Joan Profitós per al Foment de la Creativitat. Es tracta dun concurs entre escoles on es premien els millors treballs presentats en
les modalitats de poesia en català, prosa en català, arts plàstiques
i fotografia.
Enguany han resultat premiats els següents alumnes de
lescola:
- Josep Sanchez, de 2n dESO, en lapartat de fotografia.
- Aleix Pi, també de 2n dESO, en lapartat de tecnologia.
- Marta Cañas, de batxillerat, en lapartat de poesia.
Els premis es van lliurar el dia 26 de maig, a lEscola Pia
de Terrassa.

A tots ells, i també a tots els participants, moltes felicitats!

EDIFICI LESPILL
C/. ECUADOR - C/. JOSEP UMBERT - C/. CAMPRODON
TEL. (93) 879 67 50 - Fax. (93) 879 29 73
08400 GRANOLLERS
el cr!t
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El divendres 30 dabril va tenir lloc a lescola una activitat de
caire científic.
Des de fa algun temps el Pare Valls i la Marta Segura, de lEscola
Pia Nostra Senyora (Barcelona), duen a terme unes activitats anomenades
Vespres científics, que tenen com a finalitat ensenyar i mostrar els
canvis tant físics com químics que la matèria i els cossos són capaços de
realitzar. Primer vam anar nosaltres a Barcelona a veure la pràctica del
Nitrogen líquid i el dia 30 dabril van ser ells qui, amablement, es van
desplaçar a la nostra escola per mostrar-nos Llums i colors, una
activitat que ens va ensenyar com la nostra vista és capaç de percebre
els colors. També vam aprendre a diferenciar entre fluorescència i
fosforescència. A més descoltar tot el que ens van explicar, vam poder
participar obertament en lactivitat i per suposat vam poder demanar
tot allò que no ens havia quedat clar.
La sessió va passar molt ràpid. Durant dues hores professors i
alumnes vam conèixer de més a prop la realitat que ens envolta.
Nosaltres qualifiquem aquesta activitat com a molt positiva ja
que mostra un cop més que també es pot aprendre divertint-nos.
Esperem que no sigui lúltima activitat daquesta mena i que si
nhi ha una pròxima tingui tant èxit com aquesta.

De tot una mica

XIII CAMINADA GRANOLLERS - MONTSERRAT
Els dies 28 i 29 de maig és va fer la XIII edició de la
caminada Montserrat - Granollers (o per a molts Castellar Montserrat).
Els pocs que vam sortir de Granollers ho vam fer a les 4 de la tarda
i vam arribar a Castellar cap a les 8, després de 20 quilòmetres de
camí, fang, sorra, asfalt i un sol que es feia notar. Allà ens vam
trobar amb el grup que venia amb autocar de Granollers i després
de sopar vam continuar junts els 40 quilòmetres que ens faltaven
fins a Montserrat. Excepte tres baixes per torçades de peu, la resta
vàrem arribar fins a dalt. Els que van sortir de Granollers van estar
caminant entre 16 i 17 hores i els de Castellar 11 i 12.
El primer a arribar ho feren cap a les 8 del matí. Alguns van anar a
veure la moreneta i tots vam agafar lautocar que a les 10 ens
retornava a Granollers. Pràcticament tothom va dormir
profundament durant el trajecte.
Personalment penso que tothom pot intentar participar la
caminada i que és una bona experiència, tot i el cansament.
Esperem que a la propera edició vingui molta més gent!
Marc Collell
4t ESO A

MOU-TE

El diumenge 16 de maig els grups MOU-TE de totes les Escoles Pies de Catalunya
vam fer un aplec a lescola d Igualada.
A les 9.30 vam pujar tots a lautocar que venia amb totes els nens, nenes i joves
de Mataró.
Un cop a la ciutat, vam trobar lescola i en entrar-hi ens va fascinar aquell gran
pati, on ens van convidar a esmorzar coca i refrescs.
Amb la panxa plena vam fer
una gimcana per tot el
poble. Després vam poder
descansar al claustre participant de la celebració.
Tot seguit vam buscar una
ombra on poder dinar.
Per acabar vam poder moure lesquelet ballant i cantant una estoneta.
Tots nosaltres (Jordi C., Marina M., Natàlia, Raquel, Maria, Krizia, Jordi S. i
Marina C.) ens ho vam passar dallò més bé i us animem a participar-hi
lany vinent.
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Coneix com funciona una empresa des de dins...

CURS PRÀCTIC ADMINISTRATIU
PER A DONES A LATUR

Adquiriràs coneixements pràctics del: Departament de R.R.H.H.

Escola - Empresa

FONS
SOCIAL
EUROPEU

Departament de COMPTABILITAT
Departament COMERCIAL
Departament IMPORT/EXPORT

Informàtica de gestió administrativa: WORD, EXCEL, INTERNET
Ordinadors per a cada alumne. Inclusió a la nostra borsa de treball
Interessats trucar als telèfons:
Demanar per Albert Barbena

93-8794314 93-8791881
El curs és subvencionat per la Direcció General dOcupació del Departament de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i El Fons
Social Europeu
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La Teca de la Mediateca

FINAL DE CURS
Durant tot el curs sou molts els alumnes que heu vingut
a la mediateca i a la biblioteca. Ho heu fet amb la classe sencera
i el professor o pel vostre compte. Heu fet servir els nostres llibres,
vídeos, revistes, DVD, ordinadors, etc. etc.
A mesura que passaven els mesos heu anat aprenent
moltes coses i us heu fet grans.
Tots els professors de la biblioteca de primària i la
mediateca, la Montse Camps, la Marina Campreciós, en Miquel
Àngel Marcé i en Lluís Baella, hem intentat acompanyar-vos
durant tot el curs i ajudar-vos en tot el que estava al nostre abast.
Ara us diem fins aviat. Esperem que passeu un bon estiu i que el
curs vinent ens tornem a veure. Fins i tot als alumnes que deixeu
lescola us diem igualment fins aviat, ja que continueu tenint
obertes les portes de la mediateca.
Bones vacances a tots i fins aviat!
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ELS ALUMNES DE 2n DE
BATXILLERAT ENS DIUEN ADÉU

2n A

2n B

2n C

2n D

