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Editorial
LESFORÇ, EL CAMÍ NECESSARI
Tot sovint els adults considerem positiu que una persona cal acostumar-los també a aturar-se i mirar enrera, i a valorar el
treballi amb el màxim esforç tant a nivell personal com laboral. camí fet, per petit que sigui, i felicitar-se a mida que es van
Lesforç en realitzar una tasca va estretament lligat amb la superant etapes i assolint fites.
satisfacció que produeix aconseguir-la: com més ens esforcem,
Els pares sabeu millor que ningú com és el vostre fill o
més valor té allò que aconseguim. Dit duna altra forma: el que filla, les seves inquietuds i necessitats. Però ells, amb el temps,
realment val la pena costa un esforç. Lesforç és part de la nostra van canviant a mesura que aprenen, experimenten o que coneixen
vida i ens hem dacostumar a encaixar-lo, a valorar-lo i, si és persones i situacions noves. No els perdeu la pista i feu lesforç
possible, a gaudir-lo.
quotidià de saber què els succeeix, deixant-los al mateix temps un
Quan pensem en els nostres fills i alumnes, ho podríem espai per a la intimitat. Daquesta manera, la comunicació entre
fer amb la mateixa perspectiva que té un esportista que sap vosaltres sempre estarà oberta, i ells us acceptaran de manera
combinar la planificació, la motivació, lentrenament, la constància natural com a companys de camí.
i la disciplina. Ells comencen fixant-se un objectiu, a curt termini
Finalment els nens i joves necessiten uns models a imitar.
(una competició) o a llarg termini (tota la temporada). Abans de Actualment reben una mena de bombardeig de models a seguir
començar lactivitat més dura, realitzen un pre-escalfament, on molt gran. Tant a casa com a lescola hem de ser conscients que
es realitzen petits esforços; després ve lentrenament, on es fan els nostres exemples són importants però no únics, per això ens
esforços més diaris, per acabar amb la competició, on es treballa al hem desforçar al màxim en ser coherents: hem de fer allò que
màxim per donar el millor dun mateix.
diem, en especial, el que els diem a ells que han de fer. I hem de
Els adults podem ajudar els nens i joves a millorar els ser al seu costat en lesforç que els demanem que realitzin... vet
seus esforços, però sense sobreprotegir-los o fer-los per ells. Cal aquí la transcendència del nostre exemple.
ajudar-los a graduar, a posar terminis i fites assolibles segons les
Uns dels problemes que ens pot plantejar treballar lesforç
seves edats i capacitats. No tots els nens necessiten uns mateixos són la por al fracàs i la falta de resistència a la frustració o al
objectius, hi ha aquell a qui li cal esforçar-se més a participar dins cansament. Tant en un sentit com en laltre, cal fer veure als nois
de la classe, mentre que al seu company de taula que participa que hi ha poques coses que ens surtin bé a la primera, i aquí els
molt sovint li cal treballar més la contenció. Els pares i els educadors adults, amb el nostre exemple, hem danimar-los a fer front a les
hem de conèixer bé els nois i noies per poder orientar-los en el dificultats. Els petits esforços diaris són els que després duns anys
camí a seguir, i anar marcant amb ells les etapes a cobrir.
donen grans resultats. Hem dexplicar als nens que aquests esforços
Les normes, els tocs datenció, són del tot necessaris per no els han de fer per evitar un càstig ni rebre una recompensa, ni
tal que els nois i joves sàpiguen clarament fins a on poden arribar tan sols per acontentar a pares i professors... els han de fer per un
i perquè. Sovint els adults hem de fer lesforç dimposar disciplina, mateix i per arribar a ser allò que shan proposat, el que desitgen...
i recordar aquests límits pactats, i sancionar quan sigui necessari. per arribar a la meta.
En un primer moment, això pot ser dur i angoixant, però dóna
Sovint a lescola ens marquem objectius per assolir un
satisfaccions a mig i llarg termini, i ells ho sabran valorar quan lesforç col·lectiu. Lèxit depèn de lesforç de cada un i de dinterès
tinguin prou perspectiva. Dir sí a tot, transigir, pot semblar una que tinguem a aconseguir-ho, de que ningú soblidi de les seves
manera de solucionar les dificultats davui, però en realitat, responsabilitats amb un esperit col·laborador i dajuda, no
afavoreix els problemes del futur, per tant no és la millor estratègia. competitiu. Per a progressar cal proposar-se noves metes cada
Hem de facilitar que els seus compromisos es vagin vegada més difícils i més interessants.
acomplint. Fer que sesforcin, tot i el cansament i les reticències,
els donarà la noció del que és valuós, del valor del seu propi treball Josep Maria Pibernat  Coordinador de Cicle Superior de Primària
i esforç. Per això, tot i que els hem densenyar a mirar endavant,
Pau Córdoba  Coordinador de Cicle Mitjà de Primària
NOTA: A ledició anterior es va editar aquesta mateixa editorial amb un «nombre indefinit derrors», cal dir que va ser degut a
un error de maquetació i filtratge. I demanem disculpes als dos autors i a la redacció de «El Crit» per les molèsties ocasionades.
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VOLEM LA PAU

Sumari

Vida a lescola. Infantil

El dia 30 de gener ha estat un dia especial. Al matí els nens
i nenes de P-3 hem parlat de la PAU: ens agradaria que tothom
visques en pau i sense guerres.
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Vida a lescola. Infantil

CELEBRACIÓ DEL DENIP

Els nens i nenes de P4 hem celebrat el
«DENIP» decorant un colom amb els nostres noms.
Lhem regalat als nois i noies de batxillerat que han
vingut a parlar-nos de la pau. Ells ens han regalat
un conte molt bonic.
P4

ELS PLANETES
Els nens i nenes de P5 estem treballant
els Planetes. Per poder aprendre moltes coses
hem demanat als pares i familiars que ens
deixessin portar a llibres, fotografies,
diccionaris, contes, etc... a lescola.
Hem après moltes coses del nostre
planeta Terra. Amb una bola de porexpan i
papers de seda de colors, cadascun de
nosaltres ha fet la bola del món. Ens ha
quedat molt bonica, i ens la podrem emportar
a casa.
P5
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EL PARAIGÜES DE COLORS

1rPrimària

PLÂSTICA DE SEGON DE PRIMÂRIA

Vida a lescola. Primària

Aquest hivern plou i neva en abundància. Els nens i les
nenes de 1r. de primària hem fet un paraigües de colors. Estem
contents de veure ploure, però no podem sortir al pati.
A lhora de plàstica hem fet parelles amb els nens de laltra
classe, ens estem coneixent. Hem pogut preguntar-nos com ens
dèiem i parlar mentre treballavem.
Conjuntament hem fet boletes amb paper de seda de
diferents colors.
A les fotos podeu veure alguns nens i nenes de les classes
de 1r C i 1r D mostrant-nos els bonics paraigües que acaben de
realitzar.

A segon de primària, durant aquest segon trimestre, hem
estrenat una nova organització a làrea de plàstica. En lloc de ferla cada grup a la seva classe, hem ofert loportunitat que cada
dues setmanes, cada nen triï el treball que més li agradi dels quatre
que hem proposat, tenint en compte, que al final del procés els ha
dhaver realitzat tots quatre.
Cada manualitat durarà aproximadament de dues a tres
sessions. Mentre la realitza, anirà coneixent diferents nens i nenes daltres classes de segon. Lobjectiu de cada proposta és que
siguin capaços de relacionar-se amb normalitat amb els companys
que no ho solen fer; que siguin capaços de treballar en grup, doncs
el producte final ha de ser el resultat de pensar i realitzar un sol
treball cada quatre o cinc nens; i finalment, que desenvolupin la
seva creativitat utilitzant diferents tipus de material reciclat.
En aquestes fotos podeu comprovar que bé que sho passen.
2n Primària
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DIBUIX AL NATURAL

Vida a lescola. Primària

Els nens i nenes de 3r hem après moltes coses del cos
humà. Després d haver treballat molt en grup els ossos, els
músculs i les articulacions, hem fet una sessió de plàstica relacionada amb aquest tema.
La sessió consistia en dibuixar el cos humà en diferents
posicions, però el més divertit va ser fer els dibuixos al natural.
Els models eren, ni més ni menys, nens i nenes de la
classe; i no us penseu pas que el seu paper era senzill: havien d
aguantar una bona estona quiets i tenir força paciència mentre
nosaltres els anàvem dibuixant fixant-nos bé en les parts del cos
i les articulacions pròpies de cada posició.
Aquí us mostrem alguns dels nostres dibuixos per tal que
pugueu valorar la nostra capacitat d observació.
3r Primària

MÀGIA 3D-GEOMETRIA
mateix, dins daquell espai. De tant en tant, també sens escapava
algun crit!

Els de 4t. vam anar a veure una pel·lícula on podies viatjar
a un món màgic, el de les matemàtiques.

Ara sabem moltes més coses de la geometria, només cal
que quan anem pel carrer, observem els llums de la nostra ciutat
i ens imaginem que cada llum representa un punt en lespai.
Sempre està acompanyat dinfinits punts. Aquests punts, si estan
en renglera, formaran una línia que se situarà en el pla.

Vam aprendre moltes coses noves.

Ens vam adonar que les matemàtiques samaguen en cada
element de la natura o en els que ha creat lhome.
Vam saber que els Grecs van fer servir per mesurar la Terra
la GEOMETRIA.

porció.

També, que aquesta ciència es va originar a Egipte i que
després es va dur a Grècia i finalment l es va estendre per tot el
món.

Aquest pla no acaba mai, nosaltres només en veiem una

Si ens fixem en els objectes que ens envolten, trobarem
un munt de coses que tenen moltes formes. Aquestes són les
figures i els cossos geomètrics que estem aprenent.

Ens va fer adonar que la geometria ens envolta i és més
important del que ens sembla. Però el més important, és que ho
vam veure i aprendre duna manera molt divertida.

Finalment, volem dir-vos que ha estat una lliçó diferent a
la que és fa normalment: molt divertida i molt interessant.
Carlota Palou
Maria Prieto
4t Primària A

Érem allà asseguts, portàvem unes ulleres per mirar el
documental i ens semblava que tot ens venia cap a nosaltres, i de
quan en quan, ens espantàvem perquè semblava que fóssim allà
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MÀGIA EN 3D
El que ens va resultar més atractiu era que relacionava
tots els aspectes geomètrics amb coses reals de la vida quotidiana.
Sílvia Tintó
Gisela Pérez
5è Primària C

El dimecres 25 de gener, lesglésia de lescola es va
transformar en un cinema. A mesura que anàvem entrant, ens
van donar a cadasun de nosaltres unes ulleres especials que ens
permetia veure imatges en tres dimensions.
La pel·lícula començava explicant conceptes geomètrics
com el punt, les línies, les figures planes, les figures geomètriques...
i de cadascun dels apartats sen feia una àmplia explicació.

CELEBRANT EL DENIP
El passat 30 de gener vàrem celebrar el DENIP(dia escolar
de la no violència i la pau). Aquest any a tutoria hem treballat els
drets humans. La Declaració Universal dels Drets Humans diu que
totes les persones naixem iguals en drets i dignitat.

ens havíem de desplaçar fins ledifici de Secundària per
lliurar-los el punt de llibre però, degut al mal temps, van
venir ells.
Quan van arribar vam fer un joc entre tots. Cadascú de
nosaltres teníem una paraula i havíem de buscar la parella
antònima. Quan la trobàvem ens havíem de presentar i
intercanviar la informació del que havíem fet. A continuació
la Mariona Vega Taulats, una companya nostra, i una altra de
4t dESO A, van llegir un manifest sobre com podem construir la pau a partir dels drets humans. Quan van acabar el
manifest i després dun aplaudiment, ells van tornar cap a
ledifici de Secundària i nosaltres a les activitats del dia.
Estava previst trobar-nos tota lescola ( des de P3 fins a 2on
de Batxillerat) al pati, però no ho vam poder fer per culpa de
la pluja.

A classe vam treballar drets humans com:
Sense cap distinció per raons de sexe.
Cap persona no serà sotmesa a tortura.
Tothom és igual davant la llei.
Tothom té dret a viure en un món just i equilibrat.
Tota persona té dret a cercar asil.
Tothom té dret al descans i al lleure.
No hi ha drets humans si no hi ha pau.
Sense cap distinció per raó de llengua.
Tothom té dret al treball i a la protecció social.
Tothom té dret a viure segur i en pau.
De tots aquests drets havíem de triar-ne un i argumentar-ne les raons. Després de debatre una estona a la nostra
classe, vàrem triar el de Sense cap distinció per raons de
sexe.
Per celebrar el DENIP havíem de fer una mena dagermanament
entre les quatre classes de sisè i les de quart d ESO. Els de sisè
vam preparar un punt de llibre decorat amb el dret humà triat
per la classe i lhavíem de donar als alumnes d ESO. Els de sisè
-
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Vida a lescola. Primària

Per començar a treballar lapartat de geometria, que per
cert aquest any és el nostre projecte, els nostres profes van triar
una manera molt divertida i original de fer la introducció. Voleu
saber quina? Doncs... vam anar a veure una pel·lícula en tres
dimensions.

Laia Cunill
Andrea Feijóo
Mònica Sánchez
Sergi Torino
6è Primària A
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EL BÀDMINTON

Vida a lescola. Secundària

Els nois i noies de 1r d ESO estem practicant el bàdminton
a Educació Física. És un esport molt interessant i divertit que
podeu practicar a qualsevol espai lliure o cobert.

La competició es individual, participen 5 equips per classe,
formats per 6 persones que juguen entre elles. Es van sumant els
punts de cada partit i al final sortirà un guanyador. Mentre dos
juguen, la resta de lequip fa dàrbitres, daquesta manera, també
aprenem millor les normes i les faltes del joc.

Tenim un dossier que ens ajuda a saber com agafar la
raqueta, quins tipus de volants hi ha, també ens diu com es
puntua un partit individual femení, un partit individual masculí i
un de dobles. Estem aprenent les normes i les tècniques més
importants, participant en una competició i ens agrada molt.

Recomanem practicar aquest esport perquè es molt divertit.
1r ESO

Abans de fer partits en la competició escalfem per evitar
lesions. Un exercici per exemple és donar voltes al patí , fer
diferents moviments de braços amb la raqueta i realitzar diferents
cops bàsics. Per millorar la tècnica i la tàctica també realitzem
jocs, per exemple el de les 4 cantonades, el bàdminton, voleí...

LALCOHOL I LA JOVENTUT

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA I LA PAU

Com ja sabeu, fa poc ens van venir a fer una xerrada
sobre lalcohol. La noia que va venir ens va explicar els símptomes,
les causes i les conseqüències que provoca lalcohol. Lalcohol,
no és dolent si se sap consumir amb moderació, però si se nabusa
excessivament pot portar grans conseqüències. També ens van
explicar que els nois tenen més capacitat de poder beure alcohol
que les noies, ja que tenen més quantitat daigua en el seu cos.
Una de les coses negatives que pot arribar a aportar lalcohol és
que és depressor del sistema nerviós. Redueix la capacitat de pensar, parlar, moures, etc. Una de les coses que també hem de tenir
en compte és quan ens fan una prova dalcoholèmia, és que
lalcohol sempre circula per la sang i que per molt que ens prenem
coses i mengem o que masteguem xiclets o amb un cafè, com
diuen algunes persones que així sens passa, sempre tindrem alcohol a la nostra sang i això, ho detectarà la màquina.
Lalcohol és un dels problemes més greus a la nostra
societat, ja que durant lany moren moltes persones que estan
begudes o que han estat implicats en accidents, sense tenir cap
mena de culpa. Principalment aquests accidents els causen els
joves. Aquests, a banda de morir-se, també destrossen altres
famílies a causa dels seus actes imprudents.
Stephie Frahm
Meritxell Vilarrassa
2n ESO C

Tots els alumnes de secundària i batxillerat van anar a
primària el dilluns 30 de gener per celebrar el Dia Escolar de la No
Violència i la Pau (DENIP).
Nosaltres, que som alumnes de 1r ESO D, vam anar a la
classe de 2n D de primària. Allà els hi vam lliurar un penjoll de la
pau (que el vam fer a lescola el dia de tutoria) i ells ens van donar
un colom de la pau fet de plastilina. Uns quants companys de la
classe també van fer una representació de la pau i van explicar
què significa les sigles DENIP.
Com que el dia era plujós, el que havíem de fer al pati de
primària (llegir un text sobre la pau) es va fer a la classe.
més pau.

Esperem que un dia no hi hagi tanta violència i hi hagi
Mireia Estrada
Vicenç Font
1r ESO D
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VISITA A CAN PEDRALS

NO A LEXPLOTACIÓ INFANTIL!

·
·
·
·

Et fas el llit cada dia com diuen els pares? Pares la taula?
Reculls la roba bruta? Dones de menjar als teus animals domèstics?
O sen han docupar els pares, d això?
Consideres que treballes massa a casa?
A lÀfrica, lÀsia i a lAmèrica Llatina hi ha nens i nenes
que cada dia treballen entre 10 i 12 hores que no els hi permeten
lescolarització.
Això no tan sols passa a països poc desenvolupats. El 5%
de lexplotació infantil al món es troba a Estats Units i Europa. Els
dos països més afectats d Europa són Albània i Romania.
Per això existeixen organitzacions o programes com la
OIT (Organització Internacional del Treball) o bé la UNICEF (Fons
de les Nacions Unides per a la Infància) que aporten diners (entre
daltres) per que això no passi.
La declaració dels Drets Humans diu clarament que cap
persona no esta sotmesa a lesclavitud o servatge; lesclavitud i el
tràfic desclaus son prohibits en totes llurs formes.
Aquestes feines tan dures disminueixen la seva
autoestima, atempten contra la seva dignitat humana e impedeixen
el seu bon desenvolupament físic, psíquic, social i moral.
Saps qui són els nens/es invisibles? Són aquells que no
estan registrats en cap tipus de cens; que, a ulls de les autoritats,
no existeixen.
Això ho vam explicar a classe un grup de 7 persones. Va
ser un gran espectacle. Anàvem vestits amb bosses descombraries
com a parracs. Vam cantar un parell de cançons i fins i tot una
representació de com deu ser la seva vida. Fins i tot estar 3 minuts
picant pedres és dur. Timagines com deu ser fer-ho tota una
vida?

Soterrani: hi ha un espai per als lectors més petits (de 0
a 4 anys) i els grans que els acompanyen.
Entrada: hi trobem tots i els llibres de nostra edat i també
la recepció i el vestíbul.
1ª planta: és la sala dels vídeos, revistes, CDs, DVDs, etc.
2ª planta: està més dedicada a lestudi (hi trobem
diccionaris, atlas, enciclopèdies, ordinadors).

Finalment ens van ensenyar com es buscaven els llibres per
uns ordinadors que hi ha, per saber si el llibre que vols hi és, si està
deixat...
A les 13.15 vam tornar cap a lescola.
Lactivitat ens va agradar molt!
Eduardo Sáenz
Pol Bellavista
1r ESO D
El dia vuit de febrer, els alumnes de 1r d ESO A i C i vam
anar a la Biblioteca Can Pedrals per visitar-la i conèixer una
mica més els seus espais: cada classe se separava en dos grups i
cada grup anava amb una persona dallà que indicava els diferents
lloc i la seva utilitat. La visita formava part de lassignatura de
llengua catalana, ja que una hora a la setmana la dediquem a
llegir, i daquesta manera vam conèixer tot de llibres adreçats a la
nostra edat i gustos. A més aquests llibres els podem agafar en
préstec si tenim el carnet de la biblioteca.
Va ser una experiència molt bona per a tots els que els hi
agrada llegir, però no tan bona pels que no els hi agrada llegir.
Les fotos de la sortida es poden veure a la pàgina web de
lescola (www.epiagranollers.net), concretament a la secció
Activitats dia a dia, ESO i batxillerat.
Laura González
Aïda Nàcher
1r ESO C
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Vida a lescola. Secundària

Perdona que et faci una pregunta, però... tu treballes a casa?

El dimarts 7 de febrer, les classes de 1r dESO B i D vam anar
a la biblioteca de Can Pedrals.
Hi vam anar per lassignatura de català, ja que un dia a la
setmana el dediquem a llegir. Allí ens van presentar una sèrie de
llibres de diferents gèneres (humor, amor, ciència ficció, terror,
adolescència, etc.) adreçats a la nostra edat i interessos i que
podem agafar en préstec. També vam visitar cadascun dels pisos
de la biblioteca, en total 4:

Berta Corbacho
Blanca Rovira
2n ESO C
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EL VARIABLE DE LA MEDIATECA

Vida a lescola. Secundària

Un dels variables de 2n dESO és el de mediateca. Els alumnes
Al final de cada dia, tothom que ha triat aquest variable ha
del variable som mediatecaris. El nostre treball consisteix en què
de fer una tasca per ajudar a mantenir decent la mediateca, com per
la mediateca funcioni correctament. Has de tenir sempre en exemple,ordenar llibres dels prestatges, posar les cadires al seu lloc...
compte totes les normes de la mediateca. En el variable hem daprendre
En fi, apuntat a aquest variable perquè és molt divertit i es
a treballar en grup, perquè cadascú ha de fer una feina determinada. fan moltes sortides a fora!
Cada dues setmanes aproximadament marxem de sortida a
Marc Tormo
altres mediateques o biblioteques com Can Pedrals, La Gralla...
Pol Raich
Els 14 alumnes del variable ens dividim en grups de dues
2n ESO
persones, per fer un treball sobre diferents feines de la mediateca:
periodistes, llistat daparells àudio visuals, classificació de llibres nous
El variable consisteix a aprendre a treballar en grup.
arribats a la mediateca...
Sha de tenir en compte les normes que shan de seguir per ser
Per a aquest treball hem hagut dprendre a fer servir el Pubisher
un bon mediatecari o ser un bon treballador de la mediateca.
i altres programes informàtics.
Els 14 nois estem fent un treball per parelles que al
Els últims deu minuts de la classe, cadascú ha de fer una feina
final del variable haurem dexposar als altres.
determinada, ordenar els prestatges dels llibres, ordenar cadires...
Els deu minuts del final de la classe cada persona
Això és un petit resum de la feina dun mediatecari en el
ha de fer una feina perquè la mediateca estigui en bones
variable.
condiciones, i cada tres setmanes canviem de feina.
Román Cabrero
El professor que ens fa el crèdit de variable és en
Álex Majà
Lluís Baella, que ens fa el crèdit a la mediateca, però alguns
2n ESO
dies anem a algunes biblioteques com Can Pedrals, Roca
Umbert i també a llibreries com La Gralla.
Toni Llombart
Mario Llorente
2n ESO
És una asignatura on hem de fer treballs per parelles, fem sortides a
altres biblioteques com per exemple: La Gralla, Can Pedrals, Roca Umbert.
Hi hanem per veure com són les biblioteques de Granollers. La nostra
mediateca per exemple, compra els llibres a La Gralla.
Ruben Malvesí
Francesc Ascanio
2n ESO

Aquest variable consisteix a aprendre a ser un bon mediatecari:
comprar llibres a La Gralla, ordenar els llibres a la mediateca, anar a
visitar altres biblioteques per conèixer què hi ha, també anar a visitar
llibreries perquè es allà on els mediatacaris compren els llibres. En
aquest crèdit variable es fan una sèrie de treballs sobre materials de la
mediateca, normes de comportament, una guia de novetats, fer una
pàgina web de la mediateca, fer de periodista (tot això es fa en
parelles).

En el variable de mediateca fem feines de mediatecaris com
ordenar llibres, cadires, apagar les llums, registrar llibres a lordinador,
etc.
També fem feines per millorar la mediateca, com guies per
trobar els llibres, un apartat a la web de lescola sobre la mediateca,
cartells de normes, és a dir, fem tot el possible per millorar la mediateca.
La meva feina a la mediateca consisteix a fer un apartat a la
web de lescola sobre la mediateca. Posaré fotos i explicaré el contingut
de les fotos. També trobareu una mica dhistòria sobre el començament
de la mediateca.
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Ernest Murciano
2n ESO

EL MILLOR ÉS NO COMENÇAR

Dimarts dia 24 de gener, els alumnes de 3r ESO B, vam
rebre una visita, dun noi que es deia Jordi Bernaveu que treballa
per lAjuntament de Granollers, i ens va parlar sobre les drogues.
Eren les vuit del matí, quan tots encara estàvem adormits, així
que ens va proposar fer-ho duna manera més divertida,
involucrant-nos nosaltres també.
Consistia en que nosaltres responguéssim les preguntes,
sobre què faríem nosaltres en determinats casos.
Després dexplicar-nos com sarriba a laddicció i el perill
potencial de qualsevol droga, ens va explicar un fet real, que
havia passat a la Porxada el dia abans.
Lhistoria consistia en uns nois que havien anat a la Porxada
a fumar porros, i la policia els va enxampar. Hi havia tres menors
dedat i un de major, però de quatre que eren, resulta que dos no
estaven fumant.
Una de les preguntes que ens va fer ell:  Tu si no estaves
fumant thauries de carregar totes les culpes? .Ens va preguntar
que haguéssim fet nosaltres en el seu lloc.
Casualment tots vam coincidir, li vam contestar:  Però...si
nosaltres no estàvem fumant... I tu que hauries fet?
I per acabar-ho dadobar, ens va dir que la multa era duns
301euros.
També ens va estar parlant dels efectes de lalcohol, i ens va
tornar a recordar lo important que és evitar que un amic o nosaltres
mateixos condueixi desprès dhaver begut alcohol.
Tu que preferiries, arribar tard a casa, o potser arribar a
temps anant amb el teu amic amb moto begut?.
Per acabar cada un va poder reflexionar sobre la idea que
tenia sobre les drogues abans de la xerrada i després.
Hi ha una cita de Gandi que ho sintetitza:

Ladolescència és un període de canvis: és el llarg pas que
es fa entre la infància i ledat adulta. Descobrim noves coses,
comencem a decidir el nostre futur, però el podem deixar segellat
per sempre.
El triangle alcohol, tabac i drogues és un tema que durant
tota la ESO és objecte despecial atenció. Cada cop, més i més
joves cauen en la temptació de provar una daquestes tres
substàncies que, al llarg del temps, generen addicció, poden causar
greus malalties, i fins i tot la mort.
Lúltima activitat per evitar o intentar orientar-nos que
més val que no entrem en aquest terreny, lhem viscut els alumnes
de 4t dESO.
El dijous ens van visitar dos exdrogodependents que estan
fent un curs de desintoxicació a la fundació Dianova. Tots dos van
començar de ben joves amb els porros. A partir daquí, tot va
aparèixer sol: altres drogues cada cop més perilloses i que
consumien cada cop més freqüentment, normalment animats
per un grup damics que feia el mateix.
Les conseqüències eren cada cop més dures i difícils de
superar. La família que es trencava, algun que altre ingrés a
lhospital, on es va témer per la seva vida, i la destrucció personal.
La droga havia monopolitzat la seva vida, ho farien tot per
aconseguir-la, encara que això volgués dir robar i anar a la presó.
Va arribar un moment en què es van veure obligats a triar
entre la droga o les conseqüències destructives que els hi
comportava. La seva vida havia anat sent destruïda de mica en
mica, fins que la situació es va fer insostenible.
Van optar per la rehabilitació, que els ha servit per
desintoxicar-se, per refer la seva vida lluny de les drogues, per
començar de nou.
Va ser una xerrada molt especial i que va servir de molt, ja
que vam poder veure laltra cara de les drogues, que tot i saber
com és, el millor es no viure-ho en primera persona.

Tingues cura dels teus pensaments perquè es tornaran paraules,
tingues cura de les teves paraules perquè esdevindran actes,
tingues cura dels teus actes perquè es convertiran en costums,
tingues cura dels teus costums perquè es faran destí i tingues
cura del teu destí perquè és la teva vida.
Carla Martín
Laura Valls
Maite Ventura
3 ESO B
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XERRADA SOBRE LES DROGUES

Jordi Camins
4t ESO A

Agraïm a la fundació Dianova per col·laborar en la
programació de tutoria amb aquesta xerrada que ens
ofereixen de forma desinteressada cada any.
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BREU NOTICIARI SOBRE EL PROJECTE PAPERERES I ELS BLOCS DE PAPER RECUPERAT

Vida a lescola. Secundària

A hores dara, tots ja sabeu que gràcies a les 41 papereres de reciclatge
actualment actives a lescola podem recuperar els fulls de paper usats
només per una cara. Amb ells fabriquem uns blocs que presentem en 3
formats diferents (DinA4, DinA4 i DinA4) i que podeu utilitzar per
tantes coses com vulgueu: fer apunts ràpids, anotacions
vàries, dibuixos en brut, comandes, etc.
Doncs bé, enguany volem informar-vos que destinarem a
la salvaguarda del nostre patrimoni natural tots els diners
que recollim amb la venda daquests blocs. La idea és
finançar, en forma de donació, a diferents associacions o
ONGs que treballin en aquesta direcció.

Per cadascuna daquestes problemàtiques i sota el marc duna sèrie
de programes altament especialitzats es dissenyen i desenvolupen tot
un seguit de projectes i campanyes en els que la vital participació
ciutadana permet assolir uns compromisos concrets.
Atreveix-te, doncs, a comprar i fer servir tots els blocs que
necessitis ja que amb aquestes dues accions tan senzilles pots
fer molt de bé al teu entorn.
Fixa-thi:

Per aquesta raó, en tots els Crits que surtin fins a final de
curs, els Speed Hands ens comprometem a presentar-vos una
daquestes ONGs.

Comencem avui parlant-vos de WWF/Adena, una de les més grans i
eficaces organitzacions mundials independents dedicades a la
conservació de la natura.
El seu objectiu es aturar la degradació ambiental del nostre planeta
i construir un futur en el que lésser humà visqui en harmonia amb la
natura: conservant la diversitat biològica mundial, assegurant que lús
dels recursos naturals renovables sigui sostenible i promovent la reducció
de la contaminació i el consum.

1) En utilitzar els blocs en la teva tasca diària reduiràs
el consum de paper nou i en conseqüència estalviarem aigua
i energia donat que no caldrà fabricar-ne tant.
2) Paral·lelament evitaràs la tala dun nº considerable
darbres adults (recuperant una tona de paper vell permet salvar de 12
a 13 arbres de més de 25 anys).
3) Finalment, la teva aportació econòmica permetrà que
diferents ONGs puguin defensar, a través de les seves accions, els drets
de tots aquells éssers que, tot i viure en el nostre mateix planeta, no
són ni de bon tros considerats.
Per salvar a tots aquells éssers, que no poden parlar ni tant sols quan
en destruir els seus hàbitats els condemnem a lextinció, compra un
bloc!!
Trobaràs la nostra parada els dimecres que muntem lEsmorzar Solidari.
Buscans !!!!!!

Va ser creada el 1961 i actualment opera en més de 100 països,
gràcies al suport incondicional de moltes persones arreu del món. Lèxit
daquesta associació sha forjat entorn a lèmfasi científic que dóna a
la conservació, centrat en sis qüestions globals prioritàries: els boscos,
els rius, els oceans i les costes, les espècies en perill dextinció, lamenaça
dels compostos químics tòxics i el canvi climàtic.
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Tesperem !!!

ÚLTIMAS TARDES CON TERESA
Cuando la pequeña representación terminó, hubo una puesta en común con los actores sobre su interpretación del libro, las
situaciones, los diferentes matices de los personajes, la puesta en
escena en el que colaboramos bastante.
Gracias a estas pequeñas salidas, el trimestre pasado fuimos a ver Tirant lo Blanc, el libro a estudiar se hace más fácil para
comprenderlo e interpretarlo y, especialmente en esta última,
pudimos entender las situaciones a las que hace referencia Marsé
con dobles sentidos y que quedan bastante en el aire por el tipo de
vocabulario y la forma que tiene de escribir.
María Pin
1r Batxillerat B

TREBALL DE RECERCA, UNA PASSERA ENTRE LESCOLA I EL MÓN
Un dels objectius bàsics del currículum de Batxillerat és
el de desenvolupar en els adolescents la seva capacitat de recerca.
En les diverses matèries sintenta que els alumnes siguin capaços
de cercar informació en el més variats àmbits, que sàpiguen
convertir-la en coneixement significatiu i que puguin, a
continuació, comunicar-ho als seus companys. Per tal que
aquestes capacitats es consolidin la Generalitat ha considerat
convenient dincloure també lobligatorietat de realitzar un treball
de recerca amb un valor de dos crèdits i que representa un 10%
de la qualificació final de Batxillerat. És una forma ben adequada
daconseguir que lalumne apliqui els seus aprenentatges tot
entrant en contacte amb la realitat que ens envolta.
Els nostres alumnes de Primer de Batxillerat inicien aquest
procés aquest mes de febrer tot escollint el tema del qual en
voldran fer durant gairebé un any un treball, i el mes de gener
del 2007 nhauran de presentar una memòria escrita
daproximadament cinquanta planes i fer-ne la seva defensa
oral davant un tribunal de tres professors en el mes de febrer.
Els tutors de primer els hem donat una guia orientativa
per fer el treball i els estem explicant els diversos passos:
a)
b)
c)
d)
e)

Per escollir el tema a treballar els donem dues opcions:
poden triar-ne un de la llista de propostes que fan els diversos
seminaris de lescola o bé poden proposar-ne un de collita pròpia.
Tots ells han domplir una fitxa de proposta del treball on shi han
dexposar els objectius que es persegueixen i la metodologia que
semprarà. Un cop recollides i comentades amb el tutor de grup, es
porten als departaments per acabar de veure la viabilitat de la seva
realització. Hem de tenir en compte que, a vegades, la il·lusió de
lalumne el porta a proposar treballs que són a la pràctica
irrealitzables o simplement embrollats. A tall dexemple, un any
nhi havia un que volia descobrir que hi ha després de la mort o, un
altre que volia estudiar com es rodava un determinat programa de
televisió i els realitzadors del programa no estaven massa interessats
en permetre-li laccés.
En definitiva, suggerim als alumnes que triïn temes que
els resultin atractius per a ells i, si sescau, que els puguin introduir
en allò que voldran fer en el futur (estudis, professió...) i que els
permetin bàsicament cercar informació, tractar-la i exposar-la de
manera coherent i raonada.
Un cop shan acceptat les diverses propostes, sassigna
un tutor de recerca a cada alumne per tal que lassessori i lorienti
en aquelles dificultats que pugui anar trobant.
Comptat i debatut, el treball de recerca és una eina més
per aconseguir que els nostres adolescents vagin assolint una
autonomia i maduresa que els permeti afrontar els reptes que els
esperen quan marxin de lescola.
Xavier Ambrós

Què és un treball de recerca.
Elecció del tema.
Pla de recerca.
Memòria escrita.
Exposició oral.
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El uno de febrero, los cuatro cursos de primero de bachillerato fuimos al teatro Ponent a ver la adaptación de la obra que
estábamos trabajando en lengua castellana, Últimas tardes con
Teresa, la novela de Juan Marsé ambientada en la Barcelona de la
década de los cincuenta. El texto de Marsé es bastante extenso,
así que la adaptación teatral cortaba bastantes situaciones, centrándose en la relación de los protagonistas, Manolo y Teresa. Los
actores siguieron fielmente las características de sus personajes,
por ejemplo en el acento barcelonés y andaluz o el tipo de lenguaje
utilizado por cada uno de ellos.
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COM CREAR UNA EMPRESA

més a prop tot el procés empresarial i va ser especialment enriquidor
per aquelles persones que volen fer estudis sobre economia o
empresa. Per altra banda, també fou molt propici per veure les
aplicacions de tots els coneixements que havíem treballat a classe
i viure de més a prop això que encara ens queda una mica llunyà:
Lempresa!
Meritxell Soler Moreno
Lorena Jiménez Torregrosa
2n Batxillerat D

ENCICLOPÈDIA DHISTÒRIA

NOVETATS DOXFORD

Aquests dies hem rebut a lescola una enciclopèdia dhistòria
de 20 volums, regal del diari El País. Es tracta dun obsequi que fa el
periòdic pel fet que a 3r i 4t dESO, a lassignatura de llengua catalana
i castellana, els professors proposen als alumnes una activitat
organitzada per El País, relacionada amb el periodisme. Agraïm el
regal i lincorporem al fons de la mediateca perquè lobra pugui ser
consultada per tothom que ho desitgi.

Leditorial Planeta&Oxford ha fet lliurament a lescola de les
seves últimes novetats de lectura per tal que els professors coneguin la
seva utilitat didàctica i els alumnes gaudeixin de la seva lectura.
Es tracta tant de lectures de primària com de secundària i
estan agrupades per col·leccions (Cameleó per a primària i Nautilus per
a novel·la juvenil).
Els llibres són en català i en castellà.
Properament repartirem una guia amb el recull de tots els
llibres.
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A finals gener, els alumnes de 2n de batxillerat C i D vàrem
realitzar un joc de rol que consistia en crear una empresa. Aquesta
activitat estava emmarcada en lassignatura de Economia i
Organització dEmpresa que cursem els alumnes que fem el
batxillerat social.
La activitat va tenir una durada de quatre hores que van
donar per molt. Ens vam dividir en tres grups cadascun dels quals
intentaria crear una empresa. Inicialment vam haver dinventarnos una identitat tot seguint uns patrons dunes fitxes que ens
van donar. Aleshores, vam haver de decidir quin tipus dempresa
volíem crear i com la batejaríem. Un cop tot estava preparat, vam
començar el joc. Responent correctament unes preguntes sobre
empresa que ens anaven fent aconseguíem passos i quan
finalitzaves un cicle podies començar laltre. Els tres cicles eren:
Idea, Pla dempresa i Constitució. La primera part va resultar ser més un joc en sí i la segona, on ja entràvem en matèria,
va ser més teòrica i on de veritat vam aplicar els coneixements
que teníem sobre leconomia a lempresa. Un cop fet el balanç
final, alguna empresa va resultar viable mentre que altres
necessitaven un capital del qual no en disposaven.
Nosaltres pensem que va ser una activitat molt interessant
per diversos motius. Primerament, aquest joc permetia viure de
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Aprofitant que el 2006 és lany Mozart, des de la mediateca
estem adquirint llibres, vídeos i CD sobre el músic. A continuació us
detallem el que tenim per ara (esperem anar ampliant el fons amb
nous materials que es vagin publicant). Com sempre, ho teniu tot a la
vostra disposició!

Lany
2006
es
commemora laniversari dels
250 anys del naixement de
Mozart. Aprofitant aquest fet, a
lassignatura de música de 2n i
4t dESO es treballa la figura i
obra de lautor austríac.
Concretament a 4t
dESO, aquests dies hem passat
per la mediateca a consultar llibres, vídeos, CD, internet... sobre
Mozart. La classe sha dividit en grups i cadascun dells haurà de
presentar un mural sobre un aspecte concret del músic (viatges,
biografia, obres principals). Més
endavant els murals sexposaran
en un lloc ben visible.
Les classes de 2n dESO
també passaran per la mediateca
a buscar informació, però més
endavant.
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