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Una de les tasques extracurriculars (dentre
tantes altres que fem) que fomenta i organitza
lescola, a principi de curs, és impulsar el voluntariat
en les nostres aules. Lobjectiu és que nois i noies
de batxillerat destinin generosament part del seu
temps doci en ajudar els altres. Creiem fermament
que aquesta actitud dóna informació de la
maduració personal, i que és un complement ideal
en la formació integral del nostre alumnat.
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Amb aquest propòsit es dediquen esforços
per distribuir lalumnat en diferents àmbits de
treball social amb què col·labora lescola: CàritesPaideia, M. Montero, Hospital Granollers...

De tot una mica ........................................ 16
Sabies que... .............................................. 18

Des daquestes editorial, convidem i
esperonem tot lalumnat a ser partícip daquesta
tasca tan satisfactòria i tan agraïda: ajudar els
menys afavorits, esperant i desitjant que, en un
món tan injust i hipòcrita en què ens toca viure,
petites accions com aquestes puguin pal·liar
aquests sentiments...

Fotografia portada: Convivències 2on ESO

Agraïm la col·laboració de totes les persones que han participat en la
realització daquesta edició de El Crit.

Aprofitem lavinentesa per enviar una
felicitació cordial a tots aquells/es alumnes que, al
llarg dels anys, han dedicat tan de temps i desforços
en aquestes activitats.
Consell de redacció:
Gisel·la Alcàzar
Fredy Aragonés
Fina Jerez
Maria Parera
Mònica Prat
Txon Reverter

Ànims, doncs, i endavant!
Bon curs a tothom.
Marc Arenas
Coordinador dESO
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MICA EN MICA...

EXCURSIÓ A CAN MONTCAU

Tots els nens i nenes de P3 hem nascut lany 2001, però
uns al començament i daltres al final. A la fotografía estem celebrant, les baldufes i els globus, laniversari de dos bessons
en Carles i en Joan que acaben de fer tres anys. Poc a poc els
anirem fent tots.
Per molts anys!!!
P3

Vida a lescola. Infantil

El dia 21 doctubre els nens i les nenes de P4 vam anar
dexcursió a Can Montcau, a La Roca. Amb un bon sol que ens
acompanyava, vam pujar a lautocar que ens portaria fins a la
casa de Can Montcau; allà ja ens esperaven els monitors que ens
havien dexplicar i acompanyar en les diferents activitats, totes
elles pròpies de la Tardor.

MICA EN MICA ENS ANEM FENT GRANS!

Una passejada pel bosc ens va permetre observar i
diferenciar els arbres: el castanyer que ens va obsequiar amb una
bossa ben plena de castanyes que més tard la Castanyera Maria
ens torraria, el roure i lalzina que omplen el terra daglans, el pi
que ens punxa amb les seves agulles... Quina sorpresa quan vam
veure que pel camí del bosc passejava ben tranquil en Marrameu,
el gat de la castanyera.
De retorn a la casa i una cop rentades les mans ens vam
convertir en pastissers i vam el.laborar uns panellets boníssims...
o no? Mentre cantàvem una cançó Bola,boleta,ben rodoneta,
tirolirolà, tiroliroleta anava sortint la nostra producció.

I després de tanta activitat ja teniem la gana feta i ens
vam posar a dinar al pati de la casa i per postres... la Maria
Castanyera ens va portar les castanyes torrades i pelades perquè
les poguéssim tastar!

EL COS
cos?

Va ser un dia molt bonic i divertit!

Els nens i nenes de P5 estem treballant el tema del cos.
Primer de tot ens vam preguntar: què hi tenim dins del

Després vam anar al laboratori on hi ha un esquelet i
vam veure tots els ossos. A partir d´aquí hem anat portant
material: llibres, radiografies, fotografies
Estem aprenent moltes coses:
· Dins del cos hi tenim molts ossos i hem après el nom
duns quants: el crani, la clavícula, les costelles, la
columna vertebral i el fèmur.
· Sabeu que el fèmur és l´os més llarg del cos?
· Els músculs ens permeten moure´ns.
· Els dits de les mans també tenen nom.
· Naixem de la panxa de la mare.
· És important tenir el cos sa.
Estem molt contents i per això us ho volem explicar.

P5

el cr!t

3

P4

ENTRE TOTS

Vida a lescola. Primària

Un matí vam anar a lesglésia i el pare Rierola ens va parlar del lema daquest curs que és ENTRE TOTS. Abans les mestres ens
van explicar una història duna fusteria i nosaltres vam preparar una tira de cartolina on hi havia dibuixada una eina que vam pintar
i grapar totes juntes en forma de cadena.
També en vam tornar a parlar a la classe tot escoltant el conte de LA SOPA DE PEDRES i després cadascú va fer el dibuix de
la part que més li va agradar. Fixeu-vos que en som de bons dibuixants els de primer!!!
1r Primària

ESCRIVIM...

Ja fa dies que hem començat lescola i escrivim molt, les nostres senyoretes ens van donar una imatge i ens van demanar que
féssim un escrit dallò que hi vèiem , aquest nés el resultat.
2n Primària
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JA SOM A LA TARDOR

La tardor és fantàstica!!!

Eva Llorca
Alba Quintana
3r de primària A

ARRIBA LA TARDOR A LEDIFICI ST.ESTEVE
Els nens i les nenes de quart a lhora de plàstica hem fet
un treball amb fulles per ensenyar a tothom que ja fa dies que som
a la tardor. Ha estat un treball que ens ha tingut ocupats vàries
setmanes però lesforç ha valgut realment la pena.
Per una banda hem elaborat, en grups de quatre o cinc,
una fulla gegant. Com? Bé, primer, cada grup, va triar la fulla
natural que volia ampliar amb lajuda dun retroprojector. Vam
dibuixar la fulla amb llapis i després vam decidir amb quin material

Vida a lescola. Primària

Ara som a la tardor, tot i que ha trigat, ha arribat perquè
cauen fulles a terra per tots els carrers, places, boscos...
Fem Panellets perquè és la Castanyada i és la festa de
Tots Sants. Mengem moniatos i castanyes.
Anem a buscar bolets que surten a sota dels arbres on hi
ha molta humitat. Però aquest any com que quasi no ha plogut, ha
estat una tardor sense bolets, ho diuen els boletaires.
Ens agrada aquesta estació de lany perquè no fa ni massa
fred ni massa calor.
La tardor és bonica perquè els arbres estan pelats, les
flors samaguen, ,ja fa més fresca, i quasi tots els animals hivernen.

la volíem decorar. Alguns vam fer els nervis de la fulla amb trenetes
de paper de pinotxo, daltres vam preferir utilitzar roba i nhi van
haver que van preferir pintar-los. Seguidament vam acabar de
completar la fulla amb mil i un tipus de papers diferents: paper de
seda, paper de cel·lofan de colors, paper xarol...Tots vam col·laborar
en el treball encara que alguns xerraven i xerraven mentre els
altres treballaven.
Per una altra banda hem guarnit el passadís de 4t amb
un gran paisatge de tardor. Aquest mural lhem fet entre les 3
classes de quart, ha estat un gran treball en grup on ha pogut
participar tothom. El mural està fet amb paper de seda, paper de
revista i paper de diari, hem estripat molts trossos de paper per
omplir les tres muntanyes que les nostres mestres ens havien
dibuixat. Hem volgut donar una mica de vida al mural penjant
fulles seques, ens hem animat tant que al final també hem penjat
fulles seques per la barana de lescala!
A tots ens ha agradat força treballar en grup, creiem que
ens hem esforçat molt i que els resultats han sigut bons.
Pol Barroso
Clàudia Bassa
Ferran Garcia
Sara Ibañez
Marc Plana
4t de primària
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EXCURSIÓ A LESTACIÓ METEOROLÓGICA

Vida a lescola. Primària

Els nens i nenes de 5è vam anar dexcursió a lEstació Meteorològica de Granollers. Quan
vam arribar cada classe es va dividir en dos grups per poder-ho veure tot amb tranquil·litat.
Primer ens van ensenyar els diferents aparells i ens van explicar com funciona el pluviòmetre
que sutilitza per saber quanta aigua ha caigut, el pannell que ens informa don ve el vent, lheliògraf
que ens diu quantes hores de sol hi ha hagut i lanemòmetre que ens indica la velocitat del vent. A
continuació, ens van explicar els tipus de núvols que hi ha: Cirrus, Estratus i Cúmulus. Després ens
van informar sobre els noms dels vents: Mestral, Tramuntana, Garbí, Xaloc... I també ens van informar
sobre els símbols de lestat del mar.
Un cop acabada lexplicació, vam recollir en una fitxa les dades meteorològiques del dia: la
temperatura màxima i mínima, la precipitació, lestat del cel, les coordenades geogràfiques, la
distància al mar, laltitud i la intensitat del vent.
Finalment, ens van donar ladreça duna pàgina web que podem consultar per informarnos de les prediccions meteorològiques. Aquesta excursió ens va agradar molt perquè vam aprendre
molt sobre els aparells meteorològics i ens van informar sobre moltes coses que no sabíem.
Mònica Sánchez, Maria Plaza, Marc Allande i Josep Massana
5è de primària

ENTRE TOTS

UN CONTE PER COMENÇAR...

A lestona de tutoria hem fet vàries activitats i, hem
pogut comprovar que sols no podem fer res, necessitem els altres
per jugar, aprendre, expressar els nostres sentiments, xatejar...
Molt sovint, necessitem lajuda dels altres per resoldre
problemes o dubtes que nosaltres sols no sabríem fer. Aquesta
ajuda ens pot venir de companys, mestres, pares... Cal donar les
gràcies per lesforç que han fet per nosaltres, lexperiència ens diu
que és molt fàcil fer-ho, però que no ho fem massa sovint. Hauríem
destar disposats també a oferir la nostra ajuda sense esperar que
ningú ens ho demani i sense esperar res a canvi.
Hauríem d acceptar els altres tal i com són i ells ens
haurien d acceptar a nosaltres amb els nostres defectes i coses
positives.
Quan el nostre grup damics, de treball... no funciona,
primer hem de mirar si nosaltres hem fet el possible perquè tot
funcioni bé, sinó és així hem dintentar arreglar-ho i no esperar
que siguin els altres i... quan en el nostre grup les coses funcionen
i surten bé, cal que tots ens FELICITEM!!!

La Susanna sen va a lescola com cada dia, però avui és
un dia diferent, és el seu aniversari i vol un mòbil de regal.
Quan arriba a casa a lhora de dinar no hi ha res per a ella, així
que sen torna una mica moixa cap a lescola. La Susanna estava
tan capficada que pensant i pensant es va adormir. De sobte va
entraren uns tubs de colors i va caure en un món on tot estava fet
en forma de mòbil. Només sentia sorolls de mòbils i el xiuxiueix
de la gent parlant pel seu telèfon. Va veure coses extranyes,
extranyisimes. Ningú no sen recordava dels seus familiars només
de la seva veu.
- Aquest món és horrible! - Va pensar la Susanna.
Sabeu, en realitat ningú no lhauria dhaver sentit però és
que ella desitjava amb tantes ganes desaparèixer dallà.
Tothom la va sentir!
De cop es va despertar i es va trobar a la seva aula sola,
completament sola. A la pissarra havien escrit: FELICITATS
SUSANNA!! en forma de mòbil.
Va agafar la motxilla i es va posar a córrer pels passadissos
fins al carrer. Quan va arribar a casa hi havia un regal per a ella. El
va obrir, va veure que era un mòbil; no el va voler; no el necessitava.
La Susanna havia après la lliçó.
Elisabet Macarrilla
6è de primària D

Anna Muñoz, Anna Granés, Georgina González i Raúl Martín
6è Primària B
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HEM ANAT AL TEATRE
És una obra sobre la realitat duns personatges de 11, 12
i 13 anys, és a dir, aproximadament ledat que tenim 1r i 2n dESO.
Jo proposo que ens plantegem unes preguntes i en
reflexionem.
- De veritat som així nosaltres?
- Això són per nosaltres els amics/amigues?
- Som realment conscients del mal que fem verbalment?
- Això és el que ens agrada que ens facin?
- Ens parem a pensar si el que fem està bé? O, actuem per impuls?
- Si som impulsius/ives com podem millorar?
- Què en penseu?
Blanca Rovira Zamora
1r ESO C

ELS DE 1r DESO JA SOM AQUÍ!
Després dun estiu de molts nervis els de 1r ja hem arribat.
Entre nosaltres nhi ha que shaurien estimat més quedarse a primària i altres que estaven ben impacients per començar.

Segur que tot anirà molt bé i ens ho passarem genial!
Però també hem de treballar fort...!

Creiem que a tots ens feia una mica de por iniciar el curs
però sempre és bo conèixer coses noves; i què millor que estrenar
professors i companys també?
Durant el dia de lentrevista estàvem
impacients. El tutor de cada classe feia una
entrevista individual a cada alumne i ens
explicava en què consistiria la ESO i vam acabar
el dia molt més tranquils... Encara que alguns no
els va agradar la classe, tots ens adaptarem de
mica en mica.

Marta Martínez
Gemma Roquet
1r ESO

Us desitgem molta sort a tots!

Els nous, els hem acceptat prou bé,
menys alguns que ha quedat una mica de costat.
Els professors ens diuen que encara que no siguin
els nostres millors amics, els hem de respectar
com a companys i així ho procurarem fer. No ens
hem oblidat dels de primària tot i que sabem que
hem de fer nous amics al llarg daquests quatre
cursos.

el cr!t

Vida a lescola. Secundària

El dimecres 20 i el dijous 21 els/les alumnes de 1r ESO
vàrem anar a veure una obra de teatre que es deia JUGO JO. Va
ser molt maca.
Uns amics: En Jordi i en Pau, volen fer una festa i convidar
a lEva, una noia amiga seva. Però ella ja havia quedat amb la
Maria, la seva millor, amiga; però renuncia a quedar amb aquesta
per poder anar a la festa. Tot i això va a dir-li a la Maria que no podrà
estar amb ella. La Maria sautoconvida encara que lEva insisteix
en què no pot ser. A la festa en Jordi i en Pau es fan males passades
i lEva i la Maria també.
Després els actors i les actrius ens feren fer una reflexió
sobre com són cada un dels personatges i les coses bones i dolentes
que fan.
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LES CONVIVÈNCIES A SEGON

Vida a lescola. Secundària

Cal seguir parlant-ne tan malament?
Alguns dels alumnes de segon encara recorden les
convivències com un acte immemorable, daltres potser ara mateix
pensen com de malament ho van passar i daltres recorden
simplement que hi van anar.
Les opinions de les persones sobre el mateix fet poden ser
tan diferents, si ara féssim una enquesta a tots els alumnes del
curs, sortirien tantes idees contraposades, en sortirien de
contràries, de semblants, repetides i inverses.
Ara, per un moment, pensem què passaria si en lloc de
fer lenquesta als alumnes la féssim als mestres. Com sortiria la
cosa? Serien gaire diferents les seves opinions?
Ara que tot ja ha passat, les primeres tutories, les cares
dels nostres companys, les xerrades dels mestres que van venir...
Essent realistes, podem pensar que lobjectiu ha quedat
complert, amb alguna variació, és clar, però conscienciem-nos
que un intent de sortida durant dos dies amb els amics, i desprès
de les ja oblidades vacances destiu no podia anar duna altra
manera.
Tots estem una mica descontents, tant companys com
professors, que si som uns irresponsables, que si no hi ha dret
perquè ens hem quedat sense discoteca, que si cridàvem massa al
menjador, que si no ens deixaven pujar a les habitacions, que si
aquell no participa, que si les activitats no són prou divertides...
però, jo, tot i el pas de tants dies, encara no he sentit una persona

que en fes un comentari mig conformista, algú que dins duna
muntanya tant negra en veies un sola i simple escletxa blanca.
Amb aquest article no pretenc mostrar la rebel·lió que
porto dins contra ningú, ni fer el pilota i girar-me desquena els
companys, sinó simplement intentar fer reflexionar a tots, per fernos veure que podem esborrar aquest conjunt de taques que ara
com ara embruten el nom de les convivències a segon.
Berta Ventura Asturgó
2n ESO A

LES ESTONES DE PATI

Recordo els primers anys descola, quan sortíem al pati,
ens trobàvem molt petits en comparació amb aquell espai tan
gran. Molts no gosàvem allunyar-nos massa del mestre o mestra
per si de cas teníem un petit problema i per no saber massa que fer
en aquella estona. Els més atrevits ja feien algun partit, alguna
cursa, feien córrer les rodes...
El temps va passant, començàrem a tenir uns gustos i
uns bons amics. Durant aquesta estona es demostraven les
qualitats esportives. Es podien fer alhora tants partits de futbol o
bàsquet, com classes hi havia i, encara que sembla impossible
cap jugador sequivocava de partit; incloent els porters que
compartien una mateixa porteria.
En els dos primers cursos de secundària, tornem a canviar una
mica. El pati, ara, era més petit de com ens hauria agradat. Les

normes canviaven: ja no es podia jugar a futbol. Va costar assumirho, però agafat el costum aquestes estones van anar perdent
moviment: la majoria aprofitaven per parlar amb els companys.
I ara... tercer, les estones desbarjo, els primers dies, han
estats uns dels canvis més significatius per nosaltres: ja podem
sortir al carrer!. Els primers dies van ser una mica còmics ja que el
rellotge era una eina imprescindible. Ens passàvem lestona mirantlo. Havíem daprofitar el temps, sense arribar tard... I de vegades
fins havíem de fer alguna correguda. Ha passat un mes i el rellotge
ha deixat de tenir tanta importància, ja sabem que donen de sí
aquests trenta minuts i com sempre... els passem amb els nostres
amics.
Marta Torné
3r ESO A
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MARATA, UN LLOC PER CONÈIXER-NOS

Vida a lescola. Secundària

equivocació, i alguna curta parada per poder gaudir dun
esmorzar al mig del bosc. Escuetes xerrades que cada
cop es fan més alegres en notar la fi del trajecte.
Arribem, objectiu aconseguit. Ara hem de posar-nos a
preparar els jocs i també a gaudir-ne enmig de rialles i
en alguns casos timidesa o molta acció. Ui, al fons es
comencen a veure escamarlans i alguna que altra
petxina, és clar la paella. Per alguns aquesta és tota
una festa per daltres una eternitat acabarse-la i tot
intentant ser generosos la reparteixen als més golafres.
Això sacaba, últims moments destona lliure i bronzejat.
Ja se sent el soroll dels autobusos que ens retorna el
sentit de la civilització. Adéu Marata cada cop que ens
sentim agobiats o estressats vindrem a la teva plaça per
així poder-nos relaxar i sobretot disfrutar.

Uf, quina mandra. Són les nou del matí i ja
tenim els professors cridant i intentant organitzar-nos
per començar a tirar. On? Us preguntareu. Doncs cap a
Marata. I és que el passat dijous dia 7 doctubre tots
els alumnes de tercer dESO vam fer una sortida tutorial. En un principi molts de nosaltres ja vam haver de
caminar un bon tros per arribar fins al punt de trobada,
el camp de bàsquet de les Franqueses. Un cop arribats
al lloc acordat, i per variar una mica, vam haver desperar
que hi fóssim tots, incluint els més mandrosos, que
per no perdre el costum, sels havien enganxat els
llençols. Doncs vinga, som-hi, comencem a caminar.
Acabem diniciar la caminada tot entrant a les
Franqueses i gaudint dels seus blocs de pisos. Això sí,
tot sha de dir sent vigilats en tot moment pels professors que fent de paparatzis ens captaven cada dos per
tres amb les seves tecnològiques càmeres. Per fi, aire
pur. Estem entrant a la zona més de pagès, ja es
comencen a veure els camps i cases que a lhivern ens
donen tant bon caliu. Lolor tampoc hi falta, fems i
plantes que també volen cridar la nostra atenció. Tot
el camí és igual tot i que amb alguna que daltra

Berta Terés
3r ESO B

EL CALENDARI DE 3r dESO

Avui us parlaré del tradicional projecte dels alumnes de
tercer dESO. Segurament quan heu llegit el títol daquesta
publicació, ja heu sabut de què anava el tema. Com cada any, els
alumnes de tecer deso, muntarem un calendari on hi afegirem
fotos nostres relacionades amb les estacions de lany, que és el
tema denguany. Lobjectiu daquest projecte, és la recaudació de
diners. I què en farem daquests diners? Doncs ens ajudaran a
pagar part del viatge de final de curs que va relacionat amb el
crèdit de síntesi. La veritat és que fer-lo no és fàcil perquè sha de
tenir molta inventiva i alhora imaginació, però jo crec que si tots hi
posem el màxim esforç i hi participem amb ganes, pot sortir un
calendari en el qual els compradors, és a dir, vosaltres, us inciteu
a comprar-lo per l originalitat, per lajut que podeu oferir-nos, per
la imaginació i per moltes altres coses que anireu descobrint.
Bé, i fins aquí, larticle davui. Fins el proper crit!!

Mireia Roquet
3r ESO D
el cr!t
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LA ROCA DEL VALLÈS

DIADA DE LA BICICLETA

Vida a lescola. Secundària

El passat diumenge 17 doctubre, es va celebrar a
Granollers la 23a edició de la diada de la bicicleta. Un dia en què
persones de totes les edats ompliren amb les seves bicicletes, les
avingudes i els carrers de Granollers, passejant i sense cap esperit
competitiu.
Als alumnes de 4t dESO sens va demanar des de
lAjuntament la nostra participació i ajuda per al bon funcionament
de la diada. Qui volia apuntar-shi sols ho havia de dir. Després va
venir el més bo...: si shi apuntaven més de 30 alumnes, la nostra
promoció rebria 300 per al fons del viatge de fi de curs!! El
divendres abans de la data assenyalada, vam aclarir tots els dubtes
en consultar-los a dos representants de lAjuntament, que van
venir a lescola per explicar-ho tot amb més deteniment, donarnos els tríptics explicatius i la samarreta commemorativa a la
diada.
La nostra ajuda consistia en què a cada persona se li
assignava un punt de la ciutat, situat entre dos carrers o una
cruïlla, i aquest era el punt que havia de cobrir. Ara ho explico:
En el punt assignat calia tallar momentàniament el trànsit quan
lescamot passés per allà. La nit anterior, lajuntament va deixar
arraconades algunes barreres a prop dels punts per ajudar a
tallar-los, però sinó, havies de fer de barrera humana en quan
arribés el moment indicat.
Diumenge a les 9 del matí ens trobàvem al carrer
Vinyamata per assignar a cadascú, a latzar, els carrers que havia
de tallar. Amb ajuda dels mapes i els tríptics es podia trobar el
punt, i arribar-hi fàcilment per quan toqués posar-se en marxa.
Quan acabessis de cobrir els teus punts, thavies de dirigir al Recinte
Firal, que era el final del recorregut, i allà fer una enquesta sobre
la diada a alguns participants. La majoria dells coincidien amb
què havia estat un èxit. I als voluntaris, per haver-nos apuntat
abans de saber la nostra recompensa, sens van donar mil gràcies,
un entrepà i un refresc.

El dijous 7 doctubre, tots els alumnes de 4t dESO,
juntament amb els tutors/res, vam encaminar-nos cap els Àngels;
la caminada va ser molt entretinguda.
El temps ens va acompanyar amb molta generositat, la
calor va ser present tot el dia.
Amb grups vam seure a les taules de fusta, gaudint de la
natura i duna botifarrada. La sortida tenia com a objectiu parlar
sobre el nou curs que encetàvem, riure, fer gresca... Sortien
opinions per a tots els costats.
Pels voltants de les quatre de la tarda, ens vam aixecar i
com que ja havíem fet una caminada bona a lanada, vàrem tornar
amb autocar i de debò que feia falta, doncs la calor ens havia
cansat més que cap altra cosa.
Ah! Us explicaré una anècdota; doncs entre els uns i
els altres, qui més o menys ens vam perdre per aquest indret
tan senzill.

Bé, jo crec que és una manera més profitosa de passar el
matí del diumenge que no pas quedar-se al llit.

Ara caldrà recordar-ho al llarg del curs i tenir un final
dESO meravellós!

Èlia Martínez
4 ESO B

Miquel Canudas
4t ESO C
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SORTIDA AL TURÓ DE LHOME

Vida a lescola. Batxillerat

poesia que, dalguna manera, fes referència a aquest fenomen
tan peculiar. Després duna dura i llarga pujada, vam poder
contemplar les meravelloses vistes que es podien veure des del Pla
de lEspinal fins el Castell de Montsoliu les quals, només eren un
petit avenç del que podríem observar des del punt més alt del
Montseny. Larribada al cim es va anar produint progressivament
pels alumnes i, un cop vam ser tots a dalt es podien veure reflectides
en les cares les expressions de satisfacció deixant endarrera
qualsevol mostra de cansament degut al fet que, les vistes des
daquell punt, són absolutament impressionants. Un cop fetes les
fotografies de rigor, vam iniciar el descens i, després daturar-nos
per dinar, vam continuar fins a retrobar-nos de nou amb lautocar
que ens portaria de tornada a Granollers.

El passat 15 doctubre els alumnes de segon de batxillerat
científic vam realitzar una sortida que tenia com a objectiu final
larribada al cim del Turó de lhome. La finalitat daquesta activitat,
era completar amb exemples visuals i corroborar lassoliment dels
conceptes de la part de la matèria de primer relacionada amb els
ecosistemes i lecologia.
Litinerari que vam seguir era força complert la qual cosa
va comportar que ens poséssim a treballar pocs minuts després
dhaver pujat a lautobús. El punt de sortida va ser Granollers al
qual van seguir Cardedeu, Llinars i St. Celoni. En aquest punt vam
abandonar les àrees més urbanes i, moments més tard, vam ser
dins la zona dinfluència del Parc Natural del Montseny. En arribar
a Sta. Fe del Montseny, vam baixar de lautocar per tal diniciar, a
peu, el trajecte que ens conduiria als 1706 metres dalçada. La
primera aturada la vam fer davant de dos arbres entrellaçats, els
quals van ser font dinspiració de molts poetes. Per aquest motiu,
una de les tasques que devíem dur a terme va ser compondre una

Lexcursió va estar plena danècdotes que, de ben segur,
tots recordarem durant el transcurs del curs. Així doncs, valorem
molt positivament aquesta sortida ja que ens va permetre conèixer
molt més a fons un fantàstic entorn natural que es troba molt a
prop del nostre nucli urbà i, a
més, ens va donar la possibilitat
de passar una jornada dallò més
didàctica fora de les aules.
Sílvia Baldich
Mariona Brossa
Marta Cañas
Carla Garcés
Mireia López
Mireia Pey
Cristina Verdú
2n Batxillerat

Fotografia Salvador Bocanegra
el cr!t
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LABRAÇADA
Al vell mig de la pujada,
trobarem un faig i un avet
abraçats,
que venceran junts la glaçada,
en una simbiosi que els
permet viure plegats.
Per mitjà de lacció humana,
podem trobar aquesta raresa,
no massa llunyana,
enmig duna feréstega
naturalesa.

Quan la tardor comença,
i el fred arriba,
el faig sense fulles es quedarà,
i lavet abric li donarà.

CANVI CLIMÀTIC?
Podem viure un canvi climàtic?

Vivint entrellaçats,
compartint estructura,
a la llum arribaran plegats,
regalant més bellesa a la
natura.
Sílvia Baldich
Mariona Brossa
Marta Cañas
Carla Garcés
Mireia López
Mireia Pey
Cristina Verdú
2n Batxillerat

Aquesta és la pregunta amb la qual va començar la
conferència del senyor Enric Llebot, catedràtic en física per la
UAB. La seva ponència tractava sobre què és un canvi climàtic,
quines són les seves causes, com es manifesta i intentava donar
resposta a si és possible viure un canvi climàtic en un període de
temps redüit (de lordre de dècades). Paradoxalment, les línies
dinvestigació actuals semblen refermar que un augment en les
emissions de gasos defecte hivernacle a latmosfera pot provocar
un refredament del planeta en un període de temps curt.
Aquesta sortida al Museu de la Ciència de Barcelona la
vam realitzar els alumnes de primer i segon de batxillerat de la
classe de Ciències de la Terra, per tal dampliar els nostres
coneixements sobre els temes medioambientals i per saber
realment què és això del canvi climàtic.

VOLUNTARIAT A LESCOLA

Mª del Mar Navarro
2n Batxillerat B

A lhora de tutoria de 1r de Batxillerat, vam treballar el
tema del voluntariat a lescola per saber les diferents opcions que
teníem de col·laborar en aquest espai. Per fer-ho, van venir
diferents grups i cadascú amb el seu tema ens van explicar en què
consistia el seu voluntariat. El primer que vam tractar va ser el de
Paideia que consisteix en ajudar a nens amb dificultats en els
estudis en classes particulars. Un altre és el de Mou-te on es pot
col·laborar un dia a la setmana amb nens i nenes que vulguin
passar una estona de reflexió fora de les classes i compartint idees
amb altres alumnes de la mateixa edat. També hi ha el de lhospital
de Granollers on el que es va a fer és a passar una estona amb gent
gran per entretenir-los i treurels de la rutina. Lúltim és el de
lescola Montserrat Montero. Aquí la gent interessada el que fa és
conversar amb els nois i noies, a la vegada que per a ells és una
estona de joc i entreteniment.
Bé, ja veieu que hi ha moltes opcions i us animeu a,
quan tingueu loportunitat, no la deixeu escapar. No només és
una ajuda pels altres sinó que també et serveix com a experiència
personal.
Marta Barbany
Maria del Mar Bramona
1r Batxillerat B i D
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LES CONVIVÈNCIES EN IMATGES

El treball de recerca porta molta feina als alumnes de
batxillerat, però també permet conèixer en profunditat el tema
que cadascú ha triat.
La Mireia Burrull i la Montse Mesas, dues alumnes que el
curs passat van acabar 2n de batxillerat, van centrar el seu treball
de recerca (el feien conjuntament) en lestudi de la violència a la
televisió.
La tutora daquest treball va ser la Teresa Coma, la quals
les va orientar i ajudar en tot el procés de la recerca.
Durant el temps que va durar el treball, tant la Mireia
com la Montse van venir sovint a la mediateca a buscar informació,
fer consultes, etc. Com que van quedar molt contentes de la
mediateca, ens han regalat un llibre que els hi van donar en una
de les moltes entrevistes que van realitzar durant el treball.
Moltes gràcies a les dues i gràcies per lobsequi. El tindrem a la
mediateca perquè tothom que vulgui el pugui consultar.

Quan els dies 7 i 8 doctubre els alumnes 1r i 2n dESO
vau anar de convivències, els professors acompanyants vam fer
fotografies de les activitats i dels moments més intensos viscuts
durant aquells dos dies.
Les fotografies les vam fer tant en format digital com en
paper. Les fotos digitals estan penjades a la pàgina web de lescola
(www.epiagranollers.net), mentre que les fotos en paper les hem
penjat a lentrada de la mediateca. Encara no us heu vist?
Doncs vinga, passeu per la mediateca i veureu què bé que heu
quedat!
Per cert, si vols una còpia dalguna de les fotos parla amb
en Miquel Àngel (o amb algun dels mediatecaris). Ell sencarregarà
de facilitar-la (a un preu raonable).
Ja per acabar, si quan participeu en alguna activitat de
lescola (sortides al teatre, visites dautor, etc. etc.) feu fotos digitals, porteu-les al Pepe dinformàtica i ell les penjarà a la pàgina
web.

el cr!t
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La teca de la Mediateca

EL TREBALL DE RECERCA
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Escola - Empresa

Escola - Empresa
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ESKITXAR I SER ESKITXATS

De tot una mica

Ja fa dies que vaig pensant en què puc dir sobre
lEskitxos, que en ledició denguany ha fet dos anyets
(està en època descola bressol; perdoneu si encara no
sap fer massa cosa, però encara li queda molt per
conèixer...). Això sí, com en el seu naixement, aquesta
petita mostra dart ha tingut lloc després de lestiu que fins i tot els artistes fan vacances!-, bé, si som
estrictes a finals de setembre i a la sala del Casino Club
de Ritme Granollers.

Em demanen que expliqui què és, doncs anem
per parts: aquesta mostra dart jove intercultural,
lEskitxos, té com a objectiu bàsic acostar gent de diferents
llocs del món a partir de lart, del seu art, dallò que
cadascú fa per expressar-se, per crear, per distreures o
només perquè sí. LEskitxos vol ser lespai on tothom pugui
dir què pensa, ser don és o dir cap on va, tant si ho fa
pintant, tocant la flauta travessera, fent fotos, maquetes

o parlant. A més a més, té la vocació inicial de ser un
recurs apte per a qualsevol artista perquè exposi,
perquè de vegades per als joves trobar aquestes
primeres oportunitats és un maldecap dels grossos.
Així que ja veieu que des de Selenga Basi 
MonEduc us podríem dir moltes coses sobre lart, la
interculturalitat o els joves, i moltes delles serien
discutibles, ampliables o potser només serien lopinió
dun grup de gent a qui li agrada conèixer noves
realitats: artistiques, socials, culturals... en conclusió,
relacionades amb cadascú de vosaltres (tant si heu
arribat o com si no fins a aquest punt del text).
Per això només em queda dir-vos que tot i que
lEskitxos ja ha estat inaugurat, fet i clausurat, sempre
ens queden ganes deskitxar i ser eskitxats  que consti
que no de forma literal, que no volem muntar cap guerra
amb pots de pintura, ja ens
entenem  i que en definitiva, la
gent de Selenga Basi  MonEduc
quedem a la disposició de tots
aquells que vulgueu saber-ne
més, parlar, o que sigueu artistes
i potencials participants per a futures edicions de la mostra.
Estel Estopiñan
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CANGUR 2005
La prova Cangur, organitzada a Catalunya i la
comunitat Valenciana per la SCM des de 1996, és una
activitat que es marca com a objectiu estimular i
motivar laprenentage de les matemàtiques a través dels
problemes. Consisteix en una prova de 30 reptes
matemàtics de dificultat creixent i resposta tancada.
Els participants es reuneixen amb companys daltres
centres i arreu de Europa, en la mateixa data, es fa la
prova.
Aquest any es convoca la desena edició
daquesta activitat, el Cangur 2005, per al qual
lorganització europea Le Kangourou sans frontières,
ha fixat la data del 17 de març de 2005, al matí.
Nosaltres, tal com vàrem fer lany passat, volem
participar-hi i per això farem unes sessions de

el cr!t
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preparació fora del horari lectiu amb tots aquells
alumnes de tercer, quart ESO i batxillerat que ho
vulguin.
Els professors de làrea de matemàtiques ja us
donarem més informació.
ESTEU A PUNT PER SALTAR?
Departament de Matemàtiques.

DADES PER A PENSAR I REFLEXIONAR

Sabies que...

Si poguéssim reduir la població de la Terra a
una petita aldea dexactament 100 habitants, mantenint
les proporcions existents en lactualitat, obtindríem els
següents resultats:

- Hauria 57 asiàtics, 21 europeus, 14 persones
de lhemisferi occidental (tant nord com sud) i 8
africans.
- Dones: 52; homes: 48.
- No blancs: 70; blancs: 30.
- No cristians: 70; cristians: 30
- Heterosexuals: 89; homosexuals: 11.
- El 59 % de la riquesa de tota laldea la
posseirien 6 persones, i els 6 (sí, 6 de 6) serien
nordamericans.
- De les 100 persones, 80 viurien en barraques
en condicions infrahumanes. Solament 20 viurien en
habitatges de construcció normal.
- Un 70 %, és a dir 70 persones, no sabrien
llegir ni escriure.
- La meitat, és a dir 50 persones, patirien
pobresa.
- Una persona estaria a punt de morir i un bebè
a punt de néixer.
- Sols un -sí, sols un- tindria educació
universitària.
- En aquesta aldea hauria una sola persona amb
ordinador.
- A lanalitzar el nostre món des daquesta
perspectiva tan comprimida és quan es fa més palesa
la necessitat de tolerància, enteniment, educació,
avinença, i acceptació.

- Tanmateix, existeixen altres qüestions per a
reflexionar...
- Si thas llevat aquest matí amb bon estat de
salut, llavors ets més afortunat que els milions de
persones que no sobreviuran aquesta setmana.
- Si mai has experimentat els perills de la
guerra, la soledat destar empresonat, langoixa de ser
torturat o les punxades de la inanició, llavors estàs pel
davant de 500 milions de persones.
- Si pots acudir a una església, a una reunió... i
expressar-te amb tota llibertat sense el temor de ser
humiliat, arrestat, torturat o mort, llavors ets més
venturós que 3.000 milions de persones al món.
- Si tens aliments a la nevera, roba a larmari,
un sostre a sobre del teu cap i un lloc on dormir, ets
més ric que el 75 % de la població mundial.
- Si guardes diners en el banc, en la teva cartera
i tens algunes monedes al calaix, ja estàs entre el 8 %
més ric daquest món.
- Si els teus pares encara són vius i estan casats,
ets una persona molt rara.
- Si pots llegir aquest missatge, thas de
considerar privilegiat per partida doble: algú estava
pensant en tu i, davant tot, ets molt més afortunat que
els més de 2.000 milions de persones en aquest món
que no saben llegir.
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BESLAN

Txexènia és una nació més del ric trencaclosques
de pobles que composen el Càucas. De religió
musulmana sunnita i dètnia caucàsica, els txetxens
són una nació muntanyenca on els clans tribals encara
marquen lorganització social i els enfrontament entre aquests grups els ha donat fama de poble guerrer.
La relació amb lestat rus ha estat força
violenta, sobretot el darrer segle marcat per les
deportacions i la repressió.
La desintegració de la URSS els hi va donar
loportunitat de declarar formalment la seva
independència. El nou govern rus no la va acceptar
desencadenant la primera guerra de Txetènia (19941996). El final incert daquesta, que es va cobrar milers
de morts i la pràctica destrucció de la capital Grozni,
va suposar la independència de facto.
El nou govern de Putin va recuperar el conflicte
annexionant novament la república rebel. La cruel
repressió i la divisió dels clans, fomentada pel govern
de Moscou, va dur a la introducció al país de grups
relacionats amb lintegrisme islàmic, finançat per
Aràbia Saudita i vinculat a al-Qaeda. Aquests no tenen
el cr!t

Sabies que...

La nostra tornada a les aules va estar
tràgicament marcada pels esdeveniments de Beslan,
on la intervenció de les forces de seguretat russes a
una escola contra terroristes txetxens va tenir el
negre final que tots coneixem. Però ¿qui eren aquells
individus amb la sang freda suficient com per fer servir
nens com a hostatges? Què pot portar a unes persones
a dur a terme accions daquest tipus? Un breu anàlisi
del conflicte txetxè ens podria aclarir moltes coses.

cap relació amb els primers independentistes txetxens
però Putin ha aconseguit, aprofitant la conjuntura
internacional de pànic al terrorisme, ficar-los al
mateix sac i transformar els guerrillers en terroristes.
Tot això amb la benedicció del EEUU, a canvi de fer la
vista grossa en la invasió dIraq.

La situació ha portat a la desesperació de bona
part de la població txetxena que sha vist abocada a
lemigració, la lluita o la mort. I és en aquest context
on lintegrisme ha trobat els seguidors disposats a
retenir a nens com hostatges immolar-se a un avió.
La mateixa desesperació que es troba a Palestina, amb
un 75% de la població per sota del llindar de pobresa,
o a lIraq ocupat.

La paranoia terrorista paradoxalment enforteix
i consolida als seus principals enemics, que es
presenten a les seves opinions públiques com a
úniques salvaguardes contra lamenaça dels fanàtics,
recordem que lexecutiu dAznar va convertir la lluita
contra el terrorisme dETA en la bandera del seu
discurs, o que, letiqueta de terrorista imposada pel
govern de Sharon a Arafat ha trencat les relacions
entre Israel i lAutonomia Palestina. I no només això
alhora els serveix com a paraigües per accions tan
condemnables com lannexió de Txetxènia per Rússia
o locupació dIraq. Tot i que darrera de tot, en els dos
casos, està el petroli. Els pobres recorren al terrorisme
suïcida com a arma de lluita, els rics fan servir els
seus avions per massacrar la població civil, qui és més
terrorista dels dos?
David Bernabeu

19

