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Tots som conscients de la importància de comunicar-nos entre les persones.
Penseu en els grans conflictes oberts del nostre temps i com hi apareix, sempre, el diàleg
com a gran desllorigador, o en els esforços dels mitjans de comunicació per omplir el
nostre quotidià de missatges que ens mouen a consumir , a votar o a tenir una determinada
visió de la realitat. En la nostra societat, el futur es decideix en Parlaments, comissions,
reunions... amb declaracions, manifestos, decrets... i en canvi en altres societats la
transmissió oral fonamenta la cultura i la identitat. En tots aquests casos, la paraula (
però també, el gest i la mirada) és la gran protagonista perquè ens permet verbalitzar els
nostres més preuats tresors com a humans: el pensaments i les idees. Sense anar més
lluny, aquests dies de Nadal sompliran moltes targetes, mails i sms amb les millors
intencions.
Hi ha paraules que són de làmbit professional, altres ens ajuden a socialitzarnos, algunes (les més vergonyoses) es troben còmodes en els diaris i cartes íntimes.Nhi
ha que shan fet per ser xiuxiuejades a lorella i també hi ha les que porten més verí que
la pitjor de les amanites. En els llibres i les cançons hi habiten les més precioses i fràgils,
les reservades als poetes i cantautors. I nhi ha que formen part del nostre vocabulari de
capçalera, en són útils en molts àmbits.
Una daquestes és la paraula confiança.
Tot hem dit algun cop: confia en mi! i menys cops, potser massa menys,
confio en tu!. No us sabria descriure prou bé què és la confiança, però magradaria
reflexionar sobre la seva importància, en general, i en concret, en làmbit que ens uneix
a tots els que llegim el Crit. Crec que la confiança és fonamental en leducació. És més,
matreveixo a dir que sense confiança no hi pot haver educació.
La confiança en nosaltres mateixos, en la resta de companys i en les potencialitats
que com a equip tenim per portar a terme la nostra tasca, ja sigui com a educadors o com
a educands. No puc percebre la tasca deducador si no es basa en la confiança vers els
nois i noies i en les possibilitats del seu aprenentatge. La cultura de la confiança ens fa
ser pacients i creure fermament que els fruits arribaran encara que no els puguem veure.
Ens fa pensar que les segones i terceres oportunitats són un dret fonamental de les
persones (sobretot quan es té poca experiència i molts dubtes, com en ladolescència). La
confiança, també, ens fa buscar les intencions positives que hi ha en les opinions i
accions dels altres. I, és clar, ens fa arriscar. Arrisquem quan confiem en algú i aquesta
persona sequivoca o fa una mala tria. Caldrà, aleshores, reconduir errors i fer-ne
aprenentatge. Qui no ha experimentat el plaer de fer o deixar de fer quelcom lliurement,
perquè algú que confia en nosaltres ens ho demana?. Algú ha viscut el mateix creixement
i satisfacció quan fa les coses per imposició o les deixa de fer per prohibició? I això
implica, també, confiar que aquell que, per experiència o responsabilitat, pensa les
normes i decideix les regles del joc, ho fa per un bé comú.
Des de la certesa que no podem confiar en algú que no confia en nosaltres, que
per confiar en nosaltres mateixos ens cal haver experimentat diverses vegades la confiança
que els altres ens tenen i que per endegar nous projectes, vitals o professionals, calen
moltes dosis de confiança; em declaro admirador daquells que fan de la confiança un
estil de vida. I aprofito aquestes ratlles per reivindicar que aquesta paraula formi part
cada cop més del nostre discurs com a educadors. Que es faci sentir (amb les oïdes i amb
el cor) en les tutories individuals i col·lectives, en la gestió dels conflictes, en les
avaluacions, en les entrevistes amb pares i en les relacions personals entre nosaltres.
De moment, jo ja lhe fet servir uns quants cops en aquesta editorial, confio
en fer-la servir allà on veritablement calgui.
Xavier Serra
Coordinador segon cicle dESO
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ST. JOSEP

CELEBREM ST.JOSEP de CALASSANÇ
El dia de Sant Josep de Calassanç vam poder anar al
pati a ballar, tots ens ho vam passar molt bé gaudint dun dia
diferent. A la tarda hem recuperat forces amb un bon berenar.
P4

P3

LA NOSTRA EXCURSIÓ A LA FARGA
A tothom que llegeixi aquesta notícia: els esquirols, els
dracs, les tortugues i els pingüins vam aprofitar un dia molt bonic
de tardor per sortir al Montseny a fer un volt pel bosc i observar les
característiques pròpies daquesta època de lany. Després de les
observacions i explicacions, ens va quedar temps per poder jugar
amb els nostres amics fins a lhora de dinar. Després, la pluja ens
va fer córrer, cames ajudeu-me fins a lautocar que ens va portar
de retorn a lescola.
P5
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Vida a lescola. Infantil

Els nens i nenes de P-3 el dia 22 de novembre vàrem
celebrar Sant Josep de Calassanç. Ha estat un dia molt divertit i
diferent, perquè hem sortit al matí al pati gran. Allà hi havia un
músic que ha cantat moltes cançons molt boniques i ens ha fet
saltar i ballar molt.
Les nostres senyoretes a la classe ens han explicat un conte
sobre la vida de St. Josep de C. On va néixer, les entremaliadures
que feia de petit, quan va anar a Roma i després quan va fundar la
nostre ESCOLA PIA.
Ens ho hem passat molt bé.

3

Vida a lescola. Primària

MANDALA
El Mandala és un art que, a través d ´un suport
gràfic, permet arribar a la concentració i a desenvolupar la
creativitat de cada nen i nena.
També rep el nom de psicosmograma. Les seves
qualitats terapèutiques donen l´opció de treballar i
desenvolupar la intuició creativa, la interpretació dels treballs
dels propis alumnes i l´atenció.
L´activitat es fa en un ambient tranquil i amb un
temps limitat. Cada nen o, nena arriba al punt que pot,
segons el seu ritme de treball. Un cop acabat el temps, es
guarda i l´activitat es dóna per finalitzada.
Hem decidit treballar el Mandala, de manera
esporàdica perquè pensem que és una manera d´afavorir
l´actitud dels nens i les nenes davant els aprenentatges i les
feines que fem a l´aula. També estem convençudes que pot
ajudar a millorar els resultats acadèmics.
1r Primària

DIADA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ

El dia que celebrem la nostra festa descola sempre
és especial per nosaltres. I precisament per això ens agrada
tant. Per un dia ens oblidem de llegir, comptar, escriure i
treballar. En canvi, podem ballar, saltar, riure i, fins i tot,
cridar molt fort, com va passar al pati amb la festa que ens
van preparar tots els mestres.
I a la tarda, sabeu què vam fer els nens de segon?
Doncs... JUGAR!! Això sí que ens agrada molt, i fer-ho amb
les joguines de casa i amb els nostres amics i amigues descola,
encara més. MIREU-NOS!! Ens ho vam passar superbé!!
1r primària
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DIADA DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ

2n primària

UN DIA DEXCURSIÓ AL COSMOCAIXA
El dia 22 de novembre de 2005 vam anar al Cosmocaixa
amb tota la classe i tots els altres de 3r.
Primer vam esmorzar allà fora i després vam entrar a dins.
El primer que vam veure era un pèndol molt divertit i vam
estar una estona mirant-lo.
Després ens va venir a buscar una noia que es deia Cristina
i ens va explicar moltes coses sobre el Cosmocaixa.Tot seguit vam
anar al Bosc InundatI i allà vam veure formigues, peixos, ocells,
tortugues, etc...
Ens ho vam passar molt bé.
I a la tarda vam tornar cap a l escola.
Fi!
Elisabet Vey
3r primària A
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Vida a lescola. Primària

El dia que celebrem la nostra festa descola sempre és
especial per nosaltres. I precisament per això ens agrada tant.
Per un dia ens oblidem de llegir, comptar, escriure i treballar. En
canvi, podem ballar, saltar, riure i, fins i tot, cridar molt fort, com
va passar al pati amb la festa que ens van preparar tots els mestres.
I a la tarda, sabeu què vam fer els nens de segon? Doncs...
JUGAR!! Això sí que ens agrada molt, i fer-ho amb les joguines
de casa i amb els nostres amics i amigues descola, encara més.
MIREU-NOS!! Ens ho vam passar molt bé!!

EDUCACIÓ VIAL

Tots els nens i nenes de 4t estàvem impacients per anar
al Corredor. Per fi! el 7 de novembre hi vam anar.

Els nens/es de cinquè hem fet unes sessions d Educació
Vial. Voleu saber què és això? Doncs ara mateix us ho explicarem.
En Carles, un simpàtic policia municipal, ha vingut a les
nostres classes i duna manera molt entenedora i amb lajut dunes
fitxes que ell mateix ha preparat ens ha anat explicant al llarg de
nou sessions els senyals de tràfic, les normes que hem de seguir
per ser uns bons vianants i també uns bons conductors, tant si es
tracta de conduir una bicicleta com el nostre comportament dins
un cotxe.
Com a cloenda de les classes vam fer una visita a les
instal·lacions de la Guàrdia Urbana de Granollers. Ens van explicar
quina és la funció de la Guàrdia Urbana i com els ciutadans podem
fer-ne ús. Finalment, ens van donar a cadascú de nosaltres un
diploma com a certificació dhaver aprofitat els curs.
Més endavant, a mitjans de maig, anirem a posar en
pràctica els coneixements apresos a laula en un circuit de Kars
que ens preparant en Carles i en Jesús.

Vida a lescola. Primària

EL CORREDOR
La veritat, és que va fer un dia esplèndid i vam poder
disfrutar molt del paisatge.
Els alumnes de 4t teníem una missió: trobar un tresor en
el bosc. Per aconseguir-lo podíem utilitzar dues eines: la brúixola
i una pinça destendre, curiós, oi?
Però abans hauríem de lluitar contra els altres grups de
colors. La lluita per aconseguir una lletra del codi era molt original,
havíem de lluitar amb pinces destendre i enganxar-la a la roba
del equip contrari.
Desprès de tenir totes les lletres vam poder desxifrar el
codi i vam anar en busca del tresor amagat.

A tots nosaltres ens ha agradat aquesta activitat.

Després daquesta activitat vam dinar. A la tarda les
activitats van ser diverses mentre uns jugaven a futbol altres
construïen cabanyes de troncs i daltres preparaven balls i feien
música, en fi que tothom es divertia dallò més.

Delegats
5è primària A,B,C

NEIXEN ELS POLLETS!

4t primària

Estàvem tots molt emocionats pensant en unes mascotes
noves que ens havien dit que tindríem a la classe.
Un matí, vam veure que la professora portava una
incubadora, ja sapropava el dia!
Tres dies abans de posar-hi els ous la vam encendre perquè
es comencés a escalfar. La temperatura ha de ser de 37/38 graus
aproximadament. Quan va arribar el moment vam posar-hi 19 ous
de gallina i de periquita, que és un tipus de gallina que pon els
ous més petits i de color blanc. Els giràvem dos cops al dia, matí i
tarda, i anàvem controlant com es desenvolupaven.
Han de passar 21 dies fins que els pollets estan preparats per néixer,
encara que alguns es poden avançar o retardar.
Aquells últims dies estàvem molt pendents del què
passava dintre de la incubadora. No us podeu imaginar lemoció
que vam sentir quan vam veure que un ou es començava a obrir.
Ara els més animats de la classe són els pollets.
Alícia Alonso
5è primària A
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EXCURSIÓ AL C.R.A.M.!

Vida a lescola. Primària

Per fi fem una excursió totes les classes de 6è!
El dia divuit de novembre vam anar al CRAM (centre de
recuperació danimals marins) a Premià de Mar.
Allà vam veure un vídeo de tortugues marines, dofins i
balenes que estan en perill dextinció. Havia tortugues duna raça
en concret: Babauas que sestaven recuperant de ferides lleus
provocades pels humans: contaminació, abandonaments,
maltractaments...També una llitera (foto) per traslladar els dofins.
El que ens va fer més fàstic va ser quan vam veure, per la finestra,
com li feien lautòpsia a una tortuga ja morta, hi feia molta pudor!;
el que més ens va impressionar va ser quan ens van ensenyar la
part esquerra de la mandíbula inferior duna balena, que més o
menys mesurava 3m i mig!
Va ser molt bonic veure les tortugues recuperant-se!
Ens ho vam passar de meravella i ens agradaria poder
tornar-hi.
Quan vam arribar a lescola ens vam comprometre a ajudar
els animals marins i si trobeu un animal ferit o aïllat del mar
truqueu al 112 i demaneu pel C.R.A.M. de Catalunya.
Lídia Moreno
Rosa Boronat
Pol Milà
Anna Ballart
6è primària C
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ST. JOSEP DE CALASSANÇ

Avui, dimarts 30 de novembre, ens ha visitat en Jesús
Ballaz. Es tracta de lautor de la novel·la La inundación, que tots

El divendres 25 de novembre vam celebrar a lescola la
diada de Sant Josep de Calassanç. Com que magrada tenir
informació vaig buscar-ne una mica i això és el que us vull explicar:
En un poble de lAragó, no massa lluny del Pirineu, anomenat
Peralta de la Sal, neix lany 1557 Josep de Calassanç.
El desembre de 1583, a ledat de vint-i-sis anys, és ordenat
prevere pel bisbe de la Seu dUrgell. Nou anys després emprengué
un viatge a Roma on el rebé el cardenal Colonna que li encarregà
leducació dels seus nebots.
En aquest temps fou quan li sorgí la idea de crear una
escola per a tots els nens perquè aprenguessin a respectar-se,
estimar-se, conviure en pau i formar-se per lendemà. Josep de
Calassanç volia que tothom pogués tenir una escola. No feia

Vida a lescola. Secundària

LA INUNDACIÓN

els alumnes de 1r dESO hem llegit a castellà durant el primer
trimestre.
En Jesús Ballaz, té 59 anys i ha fet 30 llibres
aproximadament i té algunes idees per fer un altre llibre.
El seu escriptor preferit és Albedo. Per escriure un llibre
tarda 1 any aproximadament. A ell li agraden tot tipus de novel·les
excepte ciència ficció.
Ha començat la xerrada fent una introducció sobre què
és la literatura. Després ens ha preguntat si ens havia agradat el
llibre i la gent sha quedat en blanc, però després la gent ha
començat a dir el que pensava del llibre. Llavors un nen li ha
preguntat si el nom de la protagonista lhavia triat per algun motiu
però ha dit que no. Hi ha hagut opinions positives i negatives com
distincions ni diferències. Admetia com a alumnes tant rics com a
pobres, creients i no creients. Ell pensava que si Déu fa sortir el sol
per a tothom, en lescola els coneixements havien de ser també
per a tots.
Després de la seva mort, la seva tasca ha prevalgut al llarg
dels temps i sha escampat arreu del món i concretament a
Catalunya va fundar les Escoles Pies.
A la nostra escola shan dut a terme diverses activitats a
nivell intern, preparades pels alumnes i els professors; des duna
coca amb xocolata fins a jocs, esports, cinema, danses... Tots
plegats ens ho hem passat dallò més bé, recordant que el nostre
patró va ser molt generós amb tothom.
Albert Canudas
1r ESO D

ara que hi havia molts personatges i era difícil saber de qui es
tractava el personatge.
Jordi Vidal
Jordi Cervantes
1r ESO D
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XERRADA SOBRE LALZHEIMER

VOLER ÉS PODER?
El passat dia 2 de novembre lalumnat de 2n dESO
anàrem a la sala St. Francesc, a veure una obra de teatre. Ens
feren saber, a les tutories respectives, que largument era vivencial
per a la nostra edat.

Primer ens va explicar els símptomes de lAlzheimer, que
a mida que la malaltia es va desenvolupant es va perdent la
memòria fins que els hi costa parlar, no recorden les coses del
present però si les del passat, com ara la seva infància... Tampoc
recorden la seva família. Finalment ens va passar un vídeo sobre
lAlzheimer, el parkinson i altres malalties cerebrals.

Vam poder copsar, veritablement, tots els problemes que
pot tenir una família qualsevol. I certament el fil argumental es
pot centrar en moltes de les nostres famílies.

Vida a lescola. Secundària

El dia 15 de novembre, els alumnes de 1r dESO vam
escoltar la doctora Muñoz que va venir a fer-nos una xerrada
sobre lAlzheimer.Es tracta duna malaltia que normalment la té
la gent gran.

La companyia  Frec a frec, que representava lobra
ens va fer participar, després de la seva actuació, amb un debat
amb ells. Comentàrem també els aspectes positius o negatius, i
ens sentirem part de lobra representada.

Aquesta xerrada semmarca en el conjunt dactivitats que
sorganitzen al voltant de la Marató de TV3, que enguany se
centra precisament en la malaltia de lAlzheimer.

En definitiva, dons, entenguérem bé tot allò del teatre
viu i que, en el fons, tota obra dramàtica no és més que una part
de la vida posada en un escenari.

Alba Estapé
Berta Marrodan
1r ESO D

Sergi Rodríguez Iborra
2n ESO D

DIBUIX ST. JOSEP DE CALASSANÇ

La professora de plàstica, va proposar que podíem fer uns
dibuixos un dells consistia en fer un rètols per tal de fer un bon
us dels lavabos i les coses dels altres i laltre sugeriment era fer
un dibuix de Sant Josep de Calssanç.

Jo em vaig decidir pel cartell de Calassanç. No se ben bé
perquè vaig fer aquell dibuix, lagenda de lany passat, era també
com un trencaclosques, però més quadrat, més regular, i els
colors fen una sèrie, i em va semblar divertit fer peses estranyes,
de diferents colors, tot irregular... I em va agradar molt pintar-lo,
i fer les lletres, mho vaig passar molt bé fent-lo. Espero que a
vosaltres també us hagi agradat.
Clàudia Mollfulleda
1r ESO B
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MALALTIES INESPERADES

Vida a lescola. Secundària

Fa poc, la Dra Muñoz ens va venir a fer una conferència
sobre unes quantes malalties molt actuals i que pateixen molts
catalans/es; com lAlzheimer, el Parkinson, lIctus i lEsclerosi
Múltiple.
-Per desgràcia, lAlzheimer la pateixen més de 50.000 catalans/
es i és una malaltia on els símptomes poden aparéixer als 40
anys. Aquesta maltia mata, lentament, totes les neurones i
impedeix que aquestes es connectin, provocant-les la mort i,
tot seguit la reducció del volum del cervell.
-El Parkinson, és una malaltia que pateixen, sobre tot, persones
grans. És una malaltia que pateixen més de 15.000 catalans/es
i, és una enfermetat incurable.
-L Esclerosi Múltiple és una malaltia que afecta, principalment,
a les dones. Actualment, la pateixen més de 6.000 dones només
a Catalunya.
LIctus, és una malaltia que la solen patir els nens. Apareix
limpediment de parlar, caminar o poguer fer les coses
quotidianes del dia a dia. Malauradament, la pateixen, avui dia,
100.000 catalans/es i 5.000 moren cada any a causa daquesta
malaltia tan infecciosa.
Totes aquestes malalties comentades, porten com a
desencadenant, casos molt tristos. Per exemple, membres de
famílies shi veuen implicats sense cap motiu, i acaben patint
molt; inclús casos de depressions, deguts a gent que no saben
què fer davant de lestat en què es troben els seus familiars
malalts.
Stephanie Frahm Fetherston
2n ESO C

COMPTE AMB MI
El passat dimarts dia 8 de Novembre, els alumnes de 3r
dESO vam anar a veure una obra de teatre de caire tutorial,
titulada Compte amb mi. Lobra la protagonitzaven la companyia
teatre en educació que acostuma a fer obres educatives i per
reflexionar.
Aquesta obra, ens va fer pensar sobre els problemes entre
família i sobretot els maldecaps que porten les drogues.
Largument de lobra girava entorn a una família monoparental i
les causes que porten al fill al intent de suïcidi.
Aquesta sortida ens va agradar molt pel debat que va
tenir al final ja que vam poder expressar les postres angoixes i
opinions.
Víctor Cuevas
Marc Giné
3r ESO A

VIATGE FINAL DE CURS, PREPARACiÓ
Els alumnes de 4t DESO ens nanem ,cap a finals del tercer
trimestre, de viatge de fi de curs!!!
Des de linici de curs esperàvem amb alegria el dia per escollir el lloc de
destí daquest viatge tan desitjat per tots. Daltra banda, haig de
reconèixer que lelecció del país ha estat molt difícil, ja que cada país
té el seu encant que el fa diferents dels altres. Davant aquest
inconvenient vam trobar una solució bastant eficient. La decisió va ser
la divisió de les quatre classes de quart en grups perquè uns quants
busquessin informació sobre una país determinat per desprès exposarlo a la resta de companys mentre que altres realitzaven murals sobre
aquests països escollits per informar-nos a tos.
Després daquesta feina vam haver de dur a terme les
exposicions orals en què un cop finalitzades ens vam adonar que els
nervis previs a aquest fet eren innecessaris. Un cop acabades aquestes
exposicions vam arribar al moment decisiu, lelecció definitiva del
país de destí.
Finalment, hi ha tres llocs que han sortit més votats:
Praga, Holanda, i Londres. Espero lelecció hagi estat encertada i que
ens agradi a tots. Tot i així segur que us assabentareu de les últimes
novetats o canvis.
Com tots sabeu, aquest viatge lintentarem pagar nosaltres o
farem lesforç de contribuir perquè els pares no ho hagin de pagar tot.
Tot això ho farem mitjançant la venda de calendaris, de caixes de
farinots (disponibles per tots els interessats) i daltres activitats que
anirem realitzant.
Margarida Enrich
4t ESO A
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LA MARATÓ: MISSIÓ POSSIBLE

Entre comentaris i rialles, en Francesc Mauri va parlar sobre
el canvi climàtic. Tot va començar amb la pregunta: Hi ha alguna cosa
que sigui eterna? Tots vam estar dacord que no, i el clima nés un cas
més!
Vam començar per les causes, cosa que tots crèiem saber,
però... Sabíeu que el 40% del canvi climàtic forma part del procés de la
natura? El problema és laltre 60% que és el que causem nosaltres.

La setmana del 14 al 18 de novembre, una especialista
en malalties cerebrals ens va explicar els seus efectes, les causes
i les seves conseqüències.

Passada lEdat Mitjana, la humanitat va viure un període
molt fred de 500 anys, on el sol va reduir potència. Això que sembla
molt estrany és una cosa normal. Ja que les circumstàncies poden fer
variar la potència dels raigs. En els següents 140 anys, que són els que
ens guien fins avui, la Terra sha anat escalfant. Particularment han
estat els últims 50 anys on la temperatura de la Terra ha pujat 2ºC.
Encara que semblin pocs, aquest graus de diferència feien que el riu
Ebre es glacés cada hivern.
Tot i que sembla que el planeta sestà escalfant massa, els
científics calculen que daquí a 10.000 anys el Planeta patirà un període
de glaciació. El problema no es que sescalfi, perquè això és inevitable,
el problema és com ho fa. Podríem dir que aquest és el primer cop de la
història que la temperatura del Planeta puja tant en tan poc temps.
A partir dels anys 80, es va descobrir lefecte hivernacle, pel
qual, la capa de protecció solar té un gruix excessiu (degut a la combustió
dels combustibles fòssils), que permet que els raigs entrin però no que
surtin.
La manera de solucionar-ho, seria evitant lús excessiu dels
combustibles fòssils. Podríem reduir-ho en tres punts:
Reciclatge.
Evitar lús excessiu de lautomòbil.
Mirar de tenir la casa ben aïllada tèrmicament.

Vida a lescola. Secundària

FRANCESC MAURI I EL CANVI CLIMÀTIC

Cada any, la marató de TV3 recapta diners per invertirlos en investigacions de desenvolupament de malalties. Aquest
any tractarà i lluitarà per torbar solucions a les malalties cerebrals

A través dun jove rapejant i un grafitti a la paret, es va
anar explicant el conjunt de malalties. Aquest mètode va captar,
amb facilitat, la nostra atenció fent més amena i entenadora la
seva explicació.
Aquestes malalties no només afecten a una persona
concreta. Els efectes que produeixen fan que la gent que els envolta
simpliquin el màxim en la vida del malalt. Així dons, ho compartim
entre tots.
Ja que la marató ens conciencía sobre aquest problema,
nosaltres participem amb la nostra aportació a trobar-hi solucions.
Esperem que tothom posi el seu granet de sorra per
avançar en les properes investigacions

Berta Ventura
Mireia Camins
3r ESO A

I per últim, ens va explicar que hi ha fenòmens meteorològics
com inundacions, sequeres o tsunamis, que ens pensem que tenen relació
amb el canvi climàtic, però això no és veritat. Els recursos que hi ha ens
permeten captar més llamps, això no vol dir que nhi hagi més; les grans
extensions de les ciutats, pateixen més aiguats, això no vol dir que nhi
hagi més; i les sequeres dels pantans augmenten juntament amb les
despeses daigua, això no vol dir que plogui menys, sinó que gastem
més.
Finalment vam marxar amb algun autògraf i unes quantes
idees més cap a casa.
Aïda Roura
Meritxell Navarro
4rt ESO C
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Vida a lescola. Batxillerat

UN MATÍ TECNOLÒGIC

PREGÓ SANT JOSEP DE CALASSANÇ 2005

Sortida a la Universitat Politècnica de Mataró

El dimecres passat, dia 23 de novembre, els alumnes
de primer de Batxillerat A vàrem realitzar una sortida a la Universitat
Politècnica de Mataró amb la intenció dadquirir alguns
coneixements relacionats amb la matèria de tecnologia industrial.
Ens vam reunir a les 8 del matí a lestació
dautobusos i un cop passada llista vàrem iniciar la nostra excursió.
Arribats al nostre destí va començar la visita. Està clar que lobjectiu
era fer els tallers que la Universitat ens proposava però, aprofitant
que estàvem a Mataró i que havíem estat treballant les diferents
aplicacions de lenergia solar, per què no aprofitar per veure-ho en
directe? Dit i fet. Com ja he dit abans, a classe hem tractat aquest
tipus denergia i vàrem veure en un vídeo com es podia emprar en
certs edificis cobrint-ne les façanes, però deixant un petit espai
entre les plaques per deixar passar la llum. La Biblioteca Pompeu
Fabra de Mataró nés un exemple: està coberta per plaques solars
que li proporcionen lenergia i lelectricitat necessària i mitjançant
aquestes separacions permet passar llum natural a linterior.
Malauradament, no hi vàrem poder entrar però ens va servir per
comprovar el que ja sabíem.
Després de lesmorzar, ens vàrem posar de ple amb el
que era el nostre objectiu. Els de la Universitat ens tenien preparades
dues activitats, ens vam dividir en dos grups i ens van comentar
que dedicaríem tot el matí a una delles i que laltra la faríem en la
propera visita, la qual, si no recordo malament, serà cap al febrer.
La primera activitat consistia en conèixer el funcionament dels
motors i posar-ho en pràctica realitzant exercicis sobre el tema
amb la satisfacció de sortir-ne exitosos. La segona tractava del
funcionament del sistema GPS, la simulació va sconsistir en seguir
una ruta marcada fins arribar al lloc adient.
Crec que per ambdós grups va ser una experiència
molt enriquidora i gratificant.
Clàudia Garcia Novellón
1r Batxillerat A

Any rera any i ves a saber des de quants, estem junts en
commemoració de la festa del patró de la nostra escola, Sant
Josep de Calassanç. En un any marcat per les catàstrofes i les
injustícies, seguim celebrant aquesta festa. Com tots sabem, Sant
Josep va ser un gran mestre que va ensenyar a nens del carrer de
Roma, independentment de la seva situació econòmica. Els

mestres no són una persona que només tensenya coneixements
acadèmics, sinó que tajuda a ser més persona i treure el millor
de tu mateix, en definitiva, tensenya a enfrontar-te al món i
sortir-ne ben parat. Ell va donar testimoni duna manera de viure
que va ser un model dajuda als altres, de companyia, i solidaritat
que el van portar a estar sempre al costat dels més pobres i dels
marginats. Tots hauríem de seguir el seu exemple! Per què no
fem tots una mica de Sant Josep?
I és que pensant-ho bé, no ens hem dalegrar per saltarnos un dia de classe sinó que hem destar contents perquè tenim
loportunitat de conviure tots fent pinya, i és que a lescola hi
comptem tots! Deixem de banda les nostres diferències, els
nostres prejudicis, les edats, els costums, avui tots som un! Amb
el pas del temps veurem que aquests dies que sescapen de la
rutina són els que perduren a la nostra memòria i difícilment
oblidarem. Feu-nos cas, ho diem per experiència, és el nostre
darrer any a lescola, i hem viscut molts Sant Joseps de Calassanç,
cadascun únic i irrepetible.
Com diu el lema denguany; Sigueu vosaltres i penseuhi, estigueu atents, deixeu que la diversió sapoderi de vosaltres.
I recordeu-ho, siguem exemple!
Marta Cribillés
Lorena Jiménez
2n Batxillerat C i D

12 el cr!t

MATÍ DE CONTES

El passat dia 29 de novembre, els alumnes de 2n C i D de
Batx. vam anar al Museu Nacional dArt de Catalunya a veure
lexposició temporal de Caravaggio. Després dun reconstituent
café a laire lliure, vam enfilar les escales de Plaça Espanya fins
arribar a davant de la fascinant façana del MNAC.

Lúltim dia de Sant Josep de Calassanç uns quants alumnes
de primer i segon de Batxillerat vam organitzar-nos per anar a
explicar contes als més petits de lescola. Vam disfressar-nos de
porquets, dossets, de Ventafocs, de Caputxetes i fins i tot de Rínxols
dOr per a divertir i fer gaudir, per una estona, als atents i curiosos
alumnes dinfantil. Un cop repartides les classes, on havíem de fer
dactors, la funció començava i les aules amb les menudes taules
i cadires es transformaven en les cases dels tres porquets, en el
castell de la Ventafocs, en la casa dels ossets o en el perillós bosc
on la Caputxeta era enganyada per lastut llop.
Lexperiència ha estat per a tots molt gratificant i
recomanem a tots els futurs estudiants de batxillerat que ho provin
i comprovin com de contents surten després de veure a un nen
somnriure.

Vida a lescola. Batxillerat

SORTIDA AL MNAC

Àlex Corbera
Manel Gastón
2n Batxillerat B
Un cop dins, ens varem partir en dos grups per tal dobservar
les pintures més tranquil·lament. Les obres de Caravaggio,
procedents de diferents llocs dEuropa, formen una de les
exposicions més importants que a nivell mundial sestan portan a
terme en aquests moments; per això no ens podíem perdre la
possibilitat que lescola ens estava brindant.
Noi mossegat per un llangardaix, David i Goliat, La
Flagel·lació, i Martiri de Santa Úrsula, entre daltres, ens varen
captivar amb la tècnica del clarobscur, lexpressivitat dels
personatges i sobretot pel gran realisme que shi representa.
Un cop vistes les obres del pintor florentí, vàrem seguir
amb el autors coetanis a ell i que van ser influenciats per les seves
tècniques. Entre aquests autors hi trobem Orazio i Artemisa
Gentileschi i Borgianni, en el panorama italià; i respecte làmbit
espanyol, dos mestres del realisme: Velázquez i Zurbarán.
La segona part de la sortida, consistí en una visita guiada
pel romànic i gòtic que està present en el museu. Vam tenir
loportunitat de conèixer diferents obres que possiblement surtin
en el ja conegut examen de Selectivitat.
Va ser una visita molt profitosa que segurament daquí uns
quants anys, ens sentirem molt orgullosos dhaver-la pogut fer.
Jordi Asturgó
Mar Bramona
2n Batxillerat D
el cr!t
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Escola - Empresa

ADMINISTRATIU POLIVALENT PER A PYMES - PROGRAMA SEFED

el cr!t

dunes competències reconegudes a nivell europeu,
competències tant generals com específiques i que sadapten al
perfil professional dadministratiu polivalent.
Lany 2006 tornem a formar part
dun altre fira Internacional dempreses
simulades que és realitzarà durant els dies
22, 23 i 24 de març, ubicada a la fira de
Barcelona fins del marc de Expodidàctica.
Una de les moltes activitats que
realitzem dins del curs és la presentació
periòdicament dels resultats econòmics de
lempresa per part dels alumnes. Es tracta
de explicar, per part de les alumnes del
Dept. de comptabilitat a la resta del grup
com estan els comptes de lempresa, els
seus ingressos, les despeses, els tipus de
clients que tenim, etc. A partir dels
resultats obtinguts, sanalitzen i es treuen conclusions. Creiem
que aquesta pràctica és molt enriquidora per els alumnes ja que
viuen de primera mà una situació concreta a nivell econòmic
duna empresa, encara que sigui simulada.

Escola - Empresa

El proper mes de gener iniciarem el novè any del Programa
Sefed a la nostre Escola.
Aquest curs va adreçat a persones aturades majors de 16
anys i que volen una formació de caire
administratiu.
El curs consta de dues parts
diferenciades: una part totalment
pràctica on es realitzen tasques
doficina i es treballa tant la part
comercial com la part comptable
duna empresa, amb un programa
informàtic de gestió i de comptabilitat
i totes les eines necessàries per
desenvolupar correctament les feines
administratives dins de lempresa. I
una part teòrica que complementa la
formació més pràctica del curs, on és
realitzen classes de comptabilitat, ofimàtica, català, nòmines,
fiscalitat, comerç internacional, orientació laboral, amb professors
per a cada matèria. En total hi ha 4 professionals dedicats a
aquesta formació. Les matèries que és treballen estan en funció
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La teca de la Mediateca

EXPOSICIÓ SOBRE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA
El dilluns dia 7 de novembre, en el marc de la setmana de
la ciència i fent homenatge a lelement Terra, vam tenir a lescola
el conferenciant Claudi Mans, autor de la Truita cremada: 23
racions de química quotidiana, de leditorial rubes.
Leditorial Rubes és reconeguda per les seves edicions
científiques, i gràcies al contacte que es va generar entre leditorial
i en Ramon Bracons a través de la promoció del llibre La Truita
cremada, la mediateca va ser obsequiada amb unes quantes
novetats de novel·la científica
Aprofitant aquestes adquisicions vam fer una petita
exposició daquestes novetats durant la setmana de la ciència. Els
llibres que vam exposar a lentrada van ser els següents:
Lalueza Fox, Carles. El Color sota la pell. Barcelona: Rubes, 2003
575 Lal
Antropologia física
Evolució humana

Alsina, Claudi. Geometría cotidiana. Barcelona: Rubes, 2005
513 Lal
Geometria
Disseny

Lalueza Fox, Carles. Dioses y monstruos. Barcelona: Rubes, 2002
Bellés, Xavier. El Teatre dels insectes. Barcelona: Rubes, 2004
572 Lal
57 Lal
Antropologia cultural i social
Ciència  Història
Genètica humana
Biologia  Història
Puigdomènech, Pere. El Gen escarlata. Barcelona: Rubes, 2000
Coincidint amb lany de la Física, vam acompanyar
N Pui
lexposició dun petit homenatge a lAlbert Einstein exposant la
Novel.la científica
seva biografia:
Wickert, Johannes. Albert Einstein. Barcelona: Edicions 62, 1990
92(Ein) Wic
Biografia
Actualment, com ja sabeu, hi ha una exposició de la
col·lecció local ocupant el lloc de lanterior. Però aquestes novel·les
encara es troben exposades en els prestatges de novetats, amb
una secció titulada: Novetats de Novel·la Científica. Esperem
que aquesta nova incorporació hagi set i sigui del vostre interès.
Mediatecaris
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LORLA DE LA MEDIATECA

EXPOSICIÓ DE ST. JOSEP DE CALASSANÇ

Des de fa uns dies satura molta gent al peu de les escales
de la mediateca, sobretot quan sha de sortir. Han oblidat alguna
cosa? Els hi sap greu marxar? No! Es paren a contemplar
lenorme orla dels alumnes de van acabar 2n de batxillerat el
juny passat. Encara no lheu vista? A continuació us
lensenyem.

La teca de la Mediateca

El divendres 25 de novembre va ser una jornada de
festa i xerinola. A lentrada de la mediateca hem muntat una
exposició de fotos del dia de St. Josep de Calassanç que durarà
fins després de festes de Nadal. Encara no hi has passat? Doncs
no triguis, que potser surts en una fotografia o més! També podeu
contemplar fotos daquell dia a la pàgina web de lescola.

Des de la mediateca us desitgem un bon Nadal i un
millor inici dany.
BONES FESTES A TOTHOM.

el cr!t
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SACOSTA NADAL

De tot una mica

Hem entrat a lAdvent i els nens i nenes dinfantil aquest curs estrenem calendaris. Les mestres hi han
treballat per fer que nosaltres gaudim esperant el Nadal.
Infantil

ESMORZAR SOLIDARI
Els alumnes del grup Fènix, els estudiants sense fronteres de lany passat, vam
tornar a realitzar, el dia 30 de novembre, lesmorzar solidari per recaptar fons i poder
així seguir apadrinant a més persones que ho necessitin en qualsevol part del món.
Agraïm la vostra magnífica col·laboració. Vam rebre més de 400 comandes i
manifestem que lesmorzar va ser tot un èxit. Disculpeu les molèsties que us vàrem
poder ocasionar i esperem fer-ho millor en el proper esmorzar solidari del dia 21 de
desembre.
Us esperem a tots!!!
Speed Hands

4t ESO
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Sabies que...

Preguntat a en Miquel sobre la Setmana de la Ciència ens va
contestar.
Durant els darrers 10 anys a Catalunya es viu la ciència
i duna forma molt intensa. La setmana de la ciència és una setmana
de lany en la qual la ciència és el plat principal. Arreu de Catalunya
es realitzen un seguit dactivitats, conferències, exposicions,
concursos... relacionats amb la ciència. Aquesta setmana
promoguda i coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació (FCRI) i el Departament dEducació, ha contribuït a
posar més a labast del ciutadà la ciència perquè qualsevol en tingui
consciència. Enguany la ciència es va viure durant la setmana del
4 al 15 de novembre i shomenatjava lautor francès Jules Verne.
La nostra escola, com a única Institució reconeguda
oficialment, per la FCRI i en representació de la ciutat us va convidar
a participar, a diversos actes que poden resumir en:
· El Campionat dEnigmes : Per motivar la curiositat i la recerca científica.
· El Primer Concurs de Fotografia Matemàtica: Per potenciar la observació del nostre entorn i la seva relació amb el món
de les matemàtiques.
· El Concurs de Jocs dEnginy: Per motivar els incondicionals daquesta disciplina duna forma lúdica i divertida.
· Lexposició de llibres científics que es va fer a la Mediateca de lEscola per divulgar la novela científica.
· Les Conferències: Per donar una divulgació daspectes bàsics de la natura i fer notar que la Ciència és al nostre entorn
dia a dia.
· LActivitat la Ciència ens sorprèn: Va aconseguir entusiasmar a lalumnat, a partir dexperiments singulars i espectaculars
de curta durada realitzats pels alumnes i assessorats pels seus professors.
Aquestes activitats tenien per objectiu celebrar el centenari de Jules Verne, els cent anys de les aportacions claus dAlbert
Einstein al món de la Física i viure la Ciència de forma activa.
Tot lequip organitzador, agraeix la vostra participació i us convida a seguir vivint la Ciència. Esperen haver ajudat a entendre
que la ciència és viva i és present en qualsevol de les activitats de cada dia.
Equip Organitzador SC05
Novembre 2005
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Sabies que...

Sabies que en el laboratori de
Física i de forma permanent quedaran
exposades les fotografies matemàtiques
de lexposició i que els guanyadors del
concurs, seleccionats dentre trenta dues
fotografies, han rebut com a premi una
ampliació duna fotografia feta a lestudi
del professor de fotografia Sr. Jordi
Muntal?

Sabies que en el cicle de conferències hi van participar antics alumnes, alumnes, pares, amics de la ciència. Sabies que a cada
conferència es va sortejar un llibre i cada dia es va fer un homenatge a Jules Verne en parlar dels quatre elements de la natura, sota el
prisma de la química de la terra, el Canvi Climàtic i la demostració pràctica que a laire se li pot fer el buit?

el cr!t

21

Sabies que...

Sabies que en la Setmana de la Ciència, va haver-hi una estona per jugar amb els jocs denginy de fusta que tenim al
seminari de matemàtiques i que el guanyador en va fer set en una hora i mitja?.

Sabies que a la mediateca hi ha hagut una exposició
dels llibres científics, dels que disposa el fons documental de la
nostra Escola?

Sabies que en la Setmana de la Ciència, va haver-hi un
campionat denigmes, de participació via telemàtica, donant un
resultat global de 1342 mails enviats dels que solament 338
han estat correctament contestats i per tant suposa un èxit de
resposta del 25,21%, fent notar una evolució positiva cap al
final de la sèrie?
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Però com sha viscut a la nostre escola la Setmana de la
Ciència?. Al nostre centre shan elaborat un conjunt de diferents
activitats, entre les que hi trobem un concurs denigmes, un
concurs de fotografia matemàtica, un seguit dexperiments
realitzats per nosaltres els/les alumnes i transmesos als nostres
companys en un curt període de temps, i tres conferències dentrada
gratuïta realitzades a lAuditori Polivalent de lEscola .
La primera conferència es va realitzar el dilluns dia 7 de
novembre a les 20:00 hores del vespre sota el títol La Terra és
química en la qual el conferenciant va ser Claudi Mans, Catedràtic
dEnginyeria Química de la universitat de Barcelona i autor de la
truita cremada. En aquesta shomenatjava lelement Terra. Només
arribar, ens van oferir una etiqueta amb el títol dun dels llibres de
Jules Verne amb la que participaves en un sorteig al finalitzar la
conferència, dun exemplar de La Truita Cremada dedicat per en
Claudi Mans. La conferència va ser dallò més interessant. Es va
parlar de diferents temes però sobretot ens vam centrar en
lalimentació, doncs molts dels aliments que consumim estan
elaborats de forma química. I també el conferenciant ens va voler
parlar dun dels temes citats en el seu llibre, perquè senganxen
les truites ens va explicar que un ou està compost per una
quantitat daigua i aquesta aigua depenen de la paella utilitzada fa
que la truita shi enganxi.

Radio. També ens van donar una etiqueta amb una frase dun dels
llibres de Jules Verne amb la qual participàvem al sorteig dun
llibre del meteoròleg. En aquesta conferència vam parlar sobretot
del canvi que el nostre planeta esta patint pel que fa el clima i ens
va dir que sí, que hi ha un petit canvi, però que la gent ho està
exagerant. També ens va comentar els temes de lescassetat de
laigua, dels incendis, dels tornados, tsunamis... Referent el tema
de lescassetat de laigua ens va comentar que actualment les
pluges són més repartides durant tot lany, no com antigament
que plovia i molt durant una única estació o temporada.
I finalment la última activitat, una demostració
pràctica que es va realitzar el dijous dia 10 de novembre a les
19:00 hores de la tarda, sota el títol aire i buit, homenatjant
laire i a càrrec de Josep Mª Valls i Marta Segura professors de
física i química de l E. Pia de Nostra Senyora. Com cada conferència
es van repartir unes etiquetes pel sorteig dun llibre, en aquest cas
un llibre de com entendre Jules Verne. Aquesta a diferència de les
demés va ser una conferència interactiva i visible, doncs van ser
un seguit de demostracions del buit molt interessants i divertides,
entre les que vam veure com sinflava un globus al treure laire,
com pesava més el polistirè que el plom al fer el buit...
En definitiva va ser una setmana molt intensa, divertida
i interessant per qualsevol persona que vulgui viure la ciència.

La segona conferència es va realitzar el dimecres 9 de
novembre a les 20:00 hores del vespre sota el lema El canvi
climàtic, homenatjant el foc i laigua i fent de conferenciant
Francesc Mauri, el reconegut home del temps de TV3 i de Catalunya

el cr!t

Sabies que...

 Com he viscut la Setmana de la Ciència? -

Miquel Canudas
2n Batxillerat B
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