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Editorial
De nou celebrem la Fira de la Solidaritat.
Ja en portem més de deu, i vistes les coses que passen al
món, guerres, gana, malalties, pobresa, etc..., ens en queden moltes
més per fer.
Només cal fer una ullada a lúltim informe de lONU i
veure que cada set segons mor, al món, un nen menor de deu anys
per manca daliments, quan la producció mundial daliments pot
fer que tothom pugui menjar. Certament ens manca molta més
solidaritat.
I en mig de les presses, el cansament, les obligacions, i
lacumulació de coses que tots arrosseguem, i en un món que
sembla viure desquena a totes aquestes problemàtiques, un dissabte
a la tarda ens apleguem més de mil persones fent festa al voltant
de la solidaritat i dels projectes de cooperació. Pot ser, encara
tenim alguns motius per a lesperança, encara que sigui una
esperança petita.
És per això que cal donar les gràcies a tots els que fan possible que
any rere any aquesta festa sigui un èxit.
Gràcies als nens i nenes, i als joves de lescola que preparen amb cura i il·lusió les diferents parades i les fan funcionar.
També recordar i donar les gràcies, especialment, als més petits
per les seves cançons.
Gràcies els pares i mares que fent coques i pastissos i
participant en les rifes i les parades fan que la Fira sigui possible.
Gràcies a les tutores i tutors, i a tots els mestres i professors
de lescola que fan possible que la solidaritat entri a les nostres
classes com un element important de la nostra proposta educativa, en la feina diària i en especial en aquesta època.
Gràcies a tot el personal dadministració i servei que amb
il·lusió socupen de la logística per a que tot funcioni.
Gràcies a les empreses que generosament ens donen els seus
productes per a les paneres i les parades.
Gràcies a Mans Unides i a la Fundació Educació Solidaria
perquè ens recorden que cada dia hi ha moltes persones al servei
dels problemes del món.
Gràcies a tots per fer possible la Fira de la Solidaritat.
En aquesta ocasió a més dels beneficis educatius que
aquesta activitat ens aporta em pogut recollir uns 5.080 euros
que destinarem, com sempre, en gran part a la campanya de
Mans Unides del Vallès Oriental i una part més petita a la Fundació
Educació Solidària.
A tots i totes, de nou, moltes gràcies i fins el any vinent.
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ELS SENTITS

Vida a lescola. Infantil

A la classe dels estels, els nens i nenes de P-3 (de totes
les classes) treballem la descoberta de l entorn i la descoberta d
un mateix. En aquests moments estem estudiant els sentits i per
això es aquestes imatges estem tastant diferents tipus d aliments
(sal, sucre, cacau...). També estudiem el tacte, loïda i la vista.
Aquestes coses ens agraden molt i ens ho passem molt bé aprenent.
P-3
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EXCURSIÓ AL MUSEU DEL CÀNTIR

Els nens i nenes de p4 hem fet una sortida a
Argentona, van anar a fer fang i la veritat és que va ser
súper guai !! vam dissenyar el nostre gerro i després el
vam fer en un torn daquells de veritat, ara el ficaran en
un forn especial que escalfa més que els de casa i daquí
a uns dies ens el portaran a lescola. També vam visitar
el museu del càntir i vam veure un vídeo de les tres
bessones, tot plegat el dia perfecte!
P-4

SORTIDA A CAN VANDRELL
Els nens i nenes de P5 hem anat dexcursió a
Can Vandrell per a fer la cloenda del projecte que hem
treballat a lescola Els Planetes
Un cop acabat lesmorzar hem jugat amb els
planetes, desprès,ens han explicat una llegenda en una
sala on hem tancat els ulls i quan els hem obert hem
descobert tot lunivers al nostre voltant i per acabar
hem fet un viatge pel cel.
Ens ho hem passat molt bé i estem contents dhaver
après moltes coses.
P-5
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QUIN KARAOKE MÉS DIVERTIT!

Vida a lescola. Primària

Dissabte a la tarda vàrem escoltar els futurs cantants del
nostre país.Tots els nens i nenes que ho van desitjar vàren poder
passar pel karaoke de la parada de primer. Amb moltes ganes i un
micròfon a la mà, van interpretar grans «temes» de lactualitat:
Lhimne del Barça, Los Lunis, Plou i fa sol, Camisa negra, Antes
muerta que sencilla i La tortura entre daltres. Quan acabaven les
actuacions sels agraïa la participació amb crits i forts aplaudiments
de tot el públic que sesperava que li toqués el torn de convertirse, per uns minuts, en el millor cantant del moment.
Molta sort, artistassos!
1r primària

ENS HEM TORNAT MARINERS!
Durant aquest mes de Març els nens i nenes de 2n hem fet una excursió molt
xula al port de Barcelona. Com que a la classe estudiàvem els transports hem pogut
conèixer  en directe un mitjà de transport que no ens és comú en el nostre dia a dia: el
vaixell.
Quan vam arribar a Barcelona, mentre alguns fèiem un dibuix al natural del port
laltra classe ja escoltava una xerrada interessantíssima i molt didàctica sobre el port. Així
ara ja sabem que és la bocana, lespigó, el far.... La segona part era la sortida amb una
goleta per tot el port on ens deixaven fer de conductors de vaixell. Tots anàvem equipats
amb armilles per si un cas i així no ens semblava tan perillós.
A lhora de dinar ens vam arribar
al parc de La Ciutadella i després duna
curta estona de joc vam anar cap a
Granollers.
Ja podeu veure a les fotografies
que bé que ens ho vam passar!!!!!!!!!
2n primària
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CARNAVAL
Aquest carnaval els nens de 3r i 4t ens hem disfressat de
diferents temes i hem fet una desfilada molt divertida.
Ens va tocar fer el pregó per a tota lescola, vam preparar
deu rodolins que els delegats van anar a llegir per totes les
classes.
Dues setmanes abans vam fer unes votacions, i els de 3r
vam triar els següents temes: 3r.A i 3r.D el circ, els de 3r.B els
oficis i els de 3r.C lunivers.
La disfressa no es podia comprar, lhavíem de fer amb
coses de casa.
Quan va arribar el divendres de Carnestoltes vam fer la
gran desfilada.
Primer van sortir els professors i professores que anaven
de germans Dalton i Lucki Lucke. Seguidament vam sortir els
alumnes, i quan vam acabar vam anar a fer una desfilada també
a 5è i a 6è.
Llavors vam anar al pati a veure com ballàven els més petits. Els
de P4, P5, de pallassos i 1r. I 2n anàven disfressats de loest.
Després de veure com ballaven vam anar cap a la classe a
apuntar lagenda, posar-nos la jaqueta i marxar cap a casa.
I vam dir als pares que ens ho vam passar molt bé.

Meritxell Torné
Joan Rascón
Laura Roma
Gemma Janer
Albert Ventosa
Jordi Viñas
3r primària

TITELLES

Els nens de tercer i quart hem anat a veure un espectacle
de titelles que es diu El rei de la casa. La història ens va agradar
molt i vam aprendre moltes coses. Ens agradaria compartir-la
amb vosaltres.

reis destronats que els havien fet fora del seu lloc com a ell li havia
passat a casa seva per culpa del seu germà. Al principi era divertit
ser un altre rei com ells, però desprès es va adonar que aquells
personatges eren molt dolents i ell no volia ser així. Quan va tornar
el seu germanet de lhospital tot havia canviat i ara estava molt
content de ser el germà gran den Jordi.

Hi havia una vegada un nen, en Pep, que volia tenir un
germanet. Al principi els seus pares no volien, però al final va
arribar en Jordi. Ara en Pep ja no estava tan content perquè els
seus pares i tothom només feia cas a en Jordi i a ell li deien que
era el gran i no estaven gaire per ell. Un dia a la nit va venir un
mosquit gegant i va picar a en Jordi i el van haver de portar a
lhospital. Els pares es van enfadar molt perquè van pensar que en
Pep li havia fet alguna cosa dolenta. Aleshores en Pep es va quedar adormit i va tenir un somni molt estrany on estava tot ple de

Anna Sayol
Jordi Rizaldos
Mariona Palau
Natxo Barranco
4t primària B
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FIRA DE LA SOLIDARITAT

VISITA AL MUSEU DHISTÒRIA DE CATALUNYA

Vida a lescola. Primària

Amb moltes ganes i il·lusió, el dissabte dia 4 de març vam
celebrar la X Fira de la Solidaritat.
La feina de tots els nens i nenes de cinquè va començar la
primera setmana de febrer, quan en una sessió de plàstica tots
vam participar en la confecció del mural que anunciaria la nostra
parada. Cadascú va dibuixar i retallar unes quantes flors de lis. A
partir daquell moment, també siniciava la recerca de capses
gegants que ens servirien per construir el castell, motiu central de
la nostra parada. Quan les vam aconseguir, els mestres les van
folrar i van dissenyar lestructura del castell.
La setmana abans de la fira, nosaltres el vam decorar amb
instruments musicals de lèpoca feudal.
Una de les feines més divertides va ser la confecció de
les pilotes que shaurien dintroduir en el castell. Per això vam
embolicar paper de diari donant-li forma de pilota i les vam folrar
amb alumini platejat, verd...
També la setmana abans de la fira, a la sessió de tutoria
vam conèixer una mica el país i el projecte concret al qual
destinaríem part dels ingressos de la nostra Fira. Ens va
impressionar molt lalt índex danalfabetisme de la població, la
gran quantitat de malalts de sida...
Estem molt contents de la nostra participació en lelaboració
de la parada i del nostre protagonisme el dia de la Fira. Nosaltres
nérem els responsables.
5è primària
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El dimecres 1 de març, els alumnes de 6è vàrem anar
dexcursió al Museu dHistòria de Catalunya. Dues classes es
van dirigir primerament al museu per començar la visita mentre
les altres dues feien una aturada per esmorzar a lesplanada del
Fòrum. Mentre esperàvem la visita vam tenir temps per observar els vaixells del Port Vell de Barcelona.
Al museu, havíem de fer el taller sobre El temps dels
castells. Un monitor o monitora ens va rebre i ens va guiar en
la nostra estada al museu. Durant la visita vàrem conèixer els
costums de lèpoca medieval a Catalunya i de quina manera
vivien. Vam recordar la llegenda de les quatre barres, vam poder
pujar a un immens cavall, sospesar una armadura (buf!!! com
pesava), observar per dins una gran torre de guaita, entrar dins
una capella antiga i en una casa de camperols (que petita!!!)
mentre completàvem el dossier amb la informació . Finalment
vàrem veure un vídeo on explicava com sescrivia antigament.
En acabar vam anar cap a un parc del Fòrum, on vam
dinar i encara disposar dun temps per a jugar una estona; ens
vam divertir molt.
Finalment vàrem pujar a lautocar i... cap a lescola.
Júlia Martínez
Maria Plaza
6è B
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SORTIDA A BANYOLES
El dijous 16 de febrer, de 8:30 a 17:00, els alumnes de 1r
dESO ( de totes les classes) van anar a Banyoles a passar el dia
per veure una representació de com vivien els homes en aquella
època. Ens hi van portar perquè estàvem treballant aquell tema
i ens en volien fer una idea de com era la vida en aquella època.
Primer de tot quan vam arribar ens van ensenyar unes quantes
peces i ens van dir que aquelles peces s havien pogut guardar
perquè havien quedat emmagatzemades amb aigua i no es
descomponien i per això, les havien trobat en bon estat però que
les que ens ensenyaven no eren les que ells havien trobat sinó
una representació exacte de com eren, perquè les que ells havien
trobat estaven en museus o guardades en llocs segurs. Ens van
ensenyar com feien la ceràmica i perquè la feien servir, com
feien les armes i les eines per treballar i per caçar, com es feia el
foc i perquè servia i també ens van ensenyar com eren les cases
en aquells temps, per dins eren molt humides però pels recursos
que tenien, aconseguir fer una casa d aquelles era molt difícil.
La sortida es va fer a lassignatura de socials, amb la professora
Conxita Pascual.
Gerard Castrelo
1r ESO C

CONCURS DE REDACCIONS

XERRADA SOBRE LA SEXUALITAT

El passat dia 28 de febrer, alguns alumnes vàrem anar a
participar en un concurs de redaccions a la Biblioteca Can Pedrals.
En arribar, ens varen deixar escollir entre els següents dos temes:
Mozart i jo o bé Un dia a la biblioteca Roca Umbert. La redacció
havia de ser dun mínim duna pàgina i mitja i havia destar
relacionada amb el tema triat. També hi participaren alumnes
daltres escoles. Al principi tothom estava confús, ja que no sabíem
ni quin tema triar ni per on començar a narrar. Al cap dun temps
pensant-hi, molta gent ja començà a escriure. Trobo que aquests
concursos ajuden a engrescar als joves a escriure.

El divendres dia 3 de març, va venir una noia que es deia
Carol a explicar-nos coses sobre letapa en què hem entrat,
ladolescència. Vam fer 4 grups i ens va anar fent preguntes. Després
va fer sortir uns voluntaris per ensenyar com era una compresa: els
tipus, les formes, els gruix, la capacitat, etc. Aleshores ens va explicar coses sobre laparell sexual femení i laparell sexual masculí.
Després ens va donar unes mostres, a les nenes, de productes
dAusonia i Evax.
En general lactivitat va ser interessant però els nois es van
queixar que estava adreçada a les nenes.

Alba Bosch Font
1r ESO D

La xerrada també es va fer als alumnes dels altres cursos de
1r dESO.
Maria Camps
1r ESO D
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TEATRE A CATALÀ

Vida a lescola. Secundària

A classe de català ens van dir que havíem de fer una representació que
seguís lobra de SUPERTOT del nostre llibre de text. A tots ens van sortir unes
obres molt divertides, que va gravar el professor de català i després vam poder
veure.
El nostre grup, primer ho vam escriure tot en un full en brut, vam
quedar a casa dun company i allà ho vam escriure a lordinador, vam fer les
disfresses i vam assajar.
El dia de lactuació
cada una va portar el que
tenia. Anàvem disfressades
i fins i tot ens vam maquillar.
Quan fèiem lobra sens van escapar alguns detalls, però ningú sen va
assabentar. Ens ho vam passar molt bé, perquè ens agrada molt fer teatre, tot i que
no ens hi dediquem.
Anna Muñoz
Berta Pi
Laia Puig
Marta Montasell
Elisabet Prunés
1r ESO B

RACONS DE SALUT

MEDICAMENTS QUE NO CUREN

El passat dia 1 de març, els alumnes de 2n dESO varem
anar a la nova biblioteca Roca Umbert, per assistir a una xerrada
sobre lalimentació, el tabac, la sexualitat, i el càncer de pell.
Primer ens varem dividir en grups, per així poder tenir
tothom un ordinador en el qual amb una pàgina web que havia
creat la associació Granollers pel Càncer, ens explicaven cada un
dels temes ja citats.

Medicaments que no curen es una campanya a favor de
laccés i de les donacions apropiades de medicaments.

Després amb uns especialistes varem parlar en com pot
afectar el tabac en el nostre organisme, quina és la base fonamental
de la bona alimentació, i quines són les opcions que podem fer
servir com a mesura preventiva.
Per últim varem assistir a veure un DVD en el qual ens
explicava quin tipus de crema podíem fer servir per a determinats
llocs on es podem trobar, ja sigui a la muntanya o a la platja.

Després de la xerrada ens vàrem adonar que cooperar no
és donar el que en sobra! Per a nosaltres la xerrada va ser molt
interessant i divertida, ja que, vàrem fer diferents mòduls,
activitats i també, vàrem veure uns vídeos sobre la campanya.
La participació de les diferents persones també va ser un punt
molt positiu. Gràcies a la conferencia vàrem aclarir els nostres
dubtes, però tot i així, les noies ens varen repartir un tríptic que
el podem consultar en cas de dubte.

Sergi Rodríguez
2n ESO D

Marina Pous
2n ESO A
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Aquest mes els alumnes de 2n ESO vàrem tenir una
xerrada sobre aquesta campanya. Dues noies ens varen explicar
una mica com funcionava i les conseqüències de les nostres
donacions no apropiades.

9

Vida a lescola. Secundària

PREMI 2n ESO
Les alumnes de 2n D, Meritxell Sala i Estela Buendía, han rebut el premi
que les acredita com a guanyadores del concurs sobre Guies Naturalístiques Digitals
que es va celebrar en el marc de làrea de Ciències Naturals. El seu treball duu per
nom: Guia de la Riera Vallcàrquera.
El premi consisteix en una Guia dItineraris pels Parcs Naturals de Catalunya,
i va haver de ser decidit per sorteig entre els quatre treballs finalistes, ja que els
professors no vam podem discernir quin era el millor. Els altres finalistes van ser:
Alberto Pineda i Jordi Castellsagué pel treball : Una aventura a la Riera
de Vallcàrquera.
Mar Pérez, Berta Corbacho i Stephie Frahm per: Excursió al Figaró.
Anna Marquès, Núria brossa i Raquel Rodríguez per : La Riera de
Vallcàrquera.
Enhorabona a tots!

LESCOLA PIA I LUCTA

Els dies 1 i 15 de febrer, els alumnes de 4t ESO, vam sortir
al matí per visitar la fàbrica daromes, fragàncies... coneguda
arreu del món. La fàbrica Lucta.
Quan vam arribar, lògicament, les particulars olors que
feia allà ens van captar latenció.
Una vegada dins la fàbrica, ens van dividir en 2 grups.
A alguns abans, i a altres després, ens van ensenyar un
vídeo sobre aquesta multinacional, en general. En ell, van quedar
clars diversos aspectes, sobretot aspectes com per exemple, la
seva indiscutible i demostrada formalitat i qualitat.
A continuació, vam prosseguir amb la visita guiada on,
entre els nombrosos espais i sectors, ens van ensenyar els més
importants. Vam poder presenciar:
- El sector daromes dolços i salats: on, envoltats duna
altra particular olor, vam poder saber com dissenyaven
aromes qualsevol, que els demanava un client
determinat, a partir de la barreja de substàncies simples
(que havien de conèixer a la perfecció).
- El sector de fragàncies, on vam poder apreciar el procés
de fabricació dels perfums.
- El sector de Síntesi, envoltats duna alta tecnologia,
vam veure el lloc on el dominant daquell ambient era
la química.
- El sector de proves, on només les persones amb la
major audàcia en els dos sentits de lolfacte i el gust,

desenvolupen un treball fonamental davaluar el
producte en procés final.
En definitiva, va ser molt interessant la visita a Lucta.
Per cert! Sabeu quina és la diferència entre aroma i
fragància? Nosaltres, vam sortir de Lucta amb aquests conceptes
clars.
Laroma, podríem dir, que són les olors que sapliquen a
lalimentació en general. En canvi, la Fragància, serien les olors
que sapliquen a uns altres grups diversos (els perfums, els
detergents...) Bé, però ull que no confonguem Aroma amb gust!
Només existeixen 5 gustos bàsics que detectem (salat, dolç,
amarg, àcid i metàl·lic), la resta, encara que nosaltres els
anomenem gustos, al que ens estem referint en realitat són els
aromes.
Bé, doncs això va ser tot del nostre matí a Lucta que, gràcies
a fàbriques com aquesta, podem tenir algunes coses tant senzilles
com per exemple, el plaer del gust de la xocolata que més ens
agrada.
Alexander Frahm
4t ESO C
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PARLAMENT
Guillem Sánchez
Marià Gargallo
3r ESO C

Quan vam arribar a Barcelona i vam passejar una mica
pel Parc de la Ciutadella, vam entrar al Parlament i ens van portar
a una sala on normalment es reuneixen les comissions. Va ser allà
on sens va donar una còpia de lEstatut vigent de 1979 i vam
realitzar unes activitats relacionades amb aquest text. A més, vam
fer una simulació de recompte de vots en unes eleccions i hi vam
aplicar la llei dHondt.
Acte seguit, vam anar a una altra sala on una taula plena
dentrepans, pastes, i begudes ens esperaven per lesmorzar. Amb
la panxa ben plena, vam entrar a lhemicicle, on vam seure als
escons dels diputats i ens van explicar breument la història del
Parlament i com funcionaven les votacions.

SORTIDA A TARRAGONA

La millor part, però, estava per arribar. Tornant a la sala
dinici, vam estar parlant amb un dels 135 diputats. Es tractava
den Jordi Turull, de CiU. La conversa va ser molt interessant i ens
va resoldre molts dubtes sobre la institució parlamentària i la
situació política actual, on lEstatut hi té molt a veure. Va ser així
com el temps va passar ràpidament i, quan hauríem dhaver arribat
a Granollers, encara estàvem dialogant amb el polític.
Certament, la afirmació que ens havien fet al principi de
que el parlament era la casa de tots era ben certa. Lambient
creat durant tota la sortida i sobretot en la xerrada amb el diputat
va ser molt amena, i, si no hagués estat perquè lautobús ja feia
el cr!t
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estona que ens esperava, encara hi seríem. Tothom està dacord,
sense cap mena de dubte, que valdria la pena tornar-hi.

Durant quatre dilluns consecutius, les quatre classes de
tercer dESO han fet una sortida al Parlament de Catalunya.
Nosaltres, de 3r deso C, hi vam anar el dia 6 de març.

El passat dia 23 de febrer, els alumnes de batxillerat humanístic i
els alumnes de 4t ESO que fem el variable de llatí vam a anar a
Tarragona, la ciutat romana de Tàrraco.
Vam marxar pel matí amb autobús i quan vam arribar ens va
acompanyar un guia explicant la construcció de les muralles i la
funció que feien en el passat. Després ens ensenyà la catedral,
que era el punt més alt de la ciutat, i la seva façana hi havia coses
molt curioses.
Després de la catedral vam anar al museu, on ens van explicar
amb un vídeo, més detalladament, el passat de la ciutat de Tàrraco.
En acabar el vídeo ens va portar a veure el poc que quedava del
circ romà, i va fer-nos una petita explicació don estaria situat en
lactualitat.
Finalment vam visitar lamfiteatre, que va ser el lloc que quedava
més en peu, i després duna petita explicació i un comiat amb el
guia vam anar a dinar. Després de pair el dinar i descansar una
mica, tornàrem cap a lestació de bussos de Granollers.
Fou una sortida interessant que recomanem a tots aquells que no
hàgiu tingut ocasió de visitar.
Roger Bergé
4t ESO A
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PAISATGE I VEU: EXCURSIÓ A LA TERRA ALTA
Un dels fets que ha marcat més profundament la vida dels
espanyols del segle XX és la Guerra Civil (1936-1939), que va acabar
amb la victòria de lexèrcit Nacional i la caiguda de la Segona República,
i amb ella totes les llibertats.
Després del replegament Republicà al Front dAragó, l hivern
del 37 al 38, les tropes Franquistes van arribar a lEbre i allà instal·laren
el Front durant uns mesos. A la matinada del 25 de juliol, el llançament
duna nova ofensiva per part de lexèrcit popular, creuant el riu Ebre en
direcció a Gandesa, va iniciar la més llarga i decisiva batalla de la
Guerra Civil: La Batalla de lEbre...
19 i 20 de gener del 2006. Els alumnes de 2n de batxillerat,
aprofitant el temari dhistòria, vam dirigir-nos cap a Gandesa (les
terres de lEbre) per tal de fer un treball dhistòria oral. Amb la finalitat
de visitar els màxims espais possibles que mantenen viva la memòria
del conflicte, ens varem dividir en dos grups diferents que, simuladament,
volien representar dos exèrcits (Franquista i Popular). Ambdós van
emprendre camins separats fins arribar al lloc pertinent.
Per la seva banda, el grup Nacional va visitar les trinxeres den
Grau que van ser construïdes pels Republicans en defensa dels atacs
rebels. Aquest exèrcit també va visitar el monument dels Requetés de la
Mare de Déu de Montserrat (catalans que varen lluitar al bàndol
Franquista), on hi figura la Creu Carlina (símbol molt conservador), la
Palma de la Victòria, i lOlivera de la Pau. Aquest monument suneix
mitjançant un Via Crucis amb un altre monument dedicat també als
Requetés, Finalment també va visitar el Coll del Moro, lloc des de on
Franco dirigí personalment les seves tropes.
Per laltra banda, lexèrcit Republicà va emprendre una
caminada fins arribar a la Cota 705, lloc des don va lluitar la Lleva del
Biberó (anomenada així pels joves que la componien). Aquesta Cota,
situada a la Serra de Pàndols, constituïa una posició molt favorable
perquè els Republicans llencessin la seva ofensiva. Asseguts al voltant
del monument que commemora aquesta Lleva, es van llegir els fets que
varen transcorre a lestiu del 38.
A la tarda del dia 19, els dos exèrcits es van retrobar per fer una
visita conjunta al Museu Històric de la Guerra Civil Espanyola, a
Gandesa. En aquest museu es guarden grans tresors històrics (material
bèl·lic divers utilitzat en el combat, vestimentes dels diferents càrrecs
de lexèrcit, portades dels diaris dantany, bitllets de la República...).
Acabada la visita, ens vam dirigir cap a Sant Carles de la
Ràpita, on es trobava lalberg i allà passàrem la nit. Havent sopat, la
pressió imminent de la Batalla es despertava en cadascun dels integrants
de cada exèrcit. Els caps van començar a organitzar les seves tropes i la
Batalla (gimcana de jocs) va finalitzar amb la victòria nacional com a
conseqüència de la mala organització de lexèrcit Popular.
Al matí següent vam tornar a Gandesa. Allà, mentre uns
entrevistaven a Antonio Blanch, el propulsor del Museu de Gandesa i
fill dun lluitador de la guerra, i els altres vam fer la part primordial i

més important de la sortida: el recull dhistòria oral. Vam tenir molta
sort al poder trobar als vertaders protagonistes (aquells que no són
només noms impresos en llibres) i experimentar les seves sensacions al
viure una batalla que ha marcat per sempre la història de la nostra
terra. Aquesta activitat ens va convertir en veritables historiadors i
historiadores, i a través daquestes entrevistes, fetes als/les nostres
protagonistes, ens vam adonar de la importància de poder aprendre la
història de manera directa, en definitiva, amb la història oral el fet
concret perd rellevància i la guanya la memòria daquell fet.
La nostra expedició va finalitzar amb una visita al Poble Vell
de Corbera dEbre, un dels espais més emblemàtics que es conserven de
la Batalla. En els seus edificis i carrers en runes, els impactes de metralleta
i els projectils en les parets de les cases constitueixen un gran testimoni
de la barbàrie de la guerra. Repartides entre les runes, hi ha 28 lletres
fetes en diferents materials i tècniques per diversos artistes, que
constitueixen lAbecedari de la Llibertat, que paradoxalment uneix la
Guerra (el poble destruït) amb la Pau.
Uns cansats, altres emocionats, però cap indiferent vam
emprendre el viatge de retorn a Granollers. Aquesta experiència (massa
curta per poder visitar detingudament els escenaris de la lluita) ens ha
demostrat que cada dia és una oportunitat per aprendre daquells que
tenen alguna cosa a ensenyar, els veritables testimonis de la Guerra.
... ja que un cop finalitzada aquesta Batalla i després de diversos
enfrontaments, les tropes Rebels passaren el Front i avançaren cap a
Barcelona, que va ser ocupada el gener del 39. La caiguda de la ciutat
comtal, va significar, en dos mesos, la caiguda de la resta de Catalunya
i la fi de la Guerra.
Lorena Jiménez
Filipa da Silva
2n Batxillerat D i A

El grup de republicans i
republicanes a la Cota 705
A la Serra de Pàndols
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El grup de nacionals a lescala del
monument als Requetés

SORTIDA A BARCELONA
el mercat continu, entre daltres. Tot seguit, vam poder presenciar
el famós mercat de rollanes; aquell moment en que els
accionistes es reuneixen i comencen a subhastar valors i
determinen el punt dequilibri entre loferta i la demanda. Convé
destacar, però, que aquest fet ens va decebre una mica a tots, ja
que ens ho esperàvem més espectacular com estem tots
acostumats a veure-ho a la televisió.
Seguidament, vàrem veure lúltima part de la Borsa que
ens tocava visitar, una sala que es trobava a una planta inferior i
que era molt petita comparada amb la resta de ledifici. Allí, també
hi regnaven les pantalles, on sinformava contínuament de la
pujada i la baixada daccions i de lestat del mercat.
El nostre pròxim destí fou el barri del Raval. Allà vam
poder veure que tant les botigues com el ritme de vida era dun
caire completament diferent, contrastant-lo amb el passeig de
Gràcia i vam realitzar unes quantes enquestes més i ens
passejàrem pel barri durant una estona. Lexcursió en qüestió, ja
havia acabat, i vam anar a dinar i aprofitar lestona lliure que ens
quedava per poder arribar a Granollers a lhora acordada. Havia
estat un bon dia.
Cristina Casademunt
Clàudia del Bas
1r Batxillerat D

Vida a lescola. Batxillerat

El passat dia 13 de Febrer, els alumnes de primer de
batxillerat c i d vàrem desplaçar-nos a Barcelona, amb lobjectiu
de visitar la institució de la Borsa i de conèixer les parts que la
constitueixen i el seu funcionament intern. Paral·lelament, per
poder dur a terme un estudi de mercat a classe durant aquest
proper trimestre, vam haver de fer una ullada als comerços, entitats
financeres i serveis del passeig de Gràcia, anotant certes
característiques de cada un, com el nombre de treballadors,
tamany del local, preus, promocions, etc, que posteriorment,

compararíem amb els establiments comercials dun altre barri
completament diferent, el Raval.
També férem una tasca relacionada amb lassignatura
dhistòria. La primera feina va ser observar alguns dels edificis
dart modernista més emblemàtics del passeig de Gràcia i analitzar
els elements constructius i materials que caracteritzen aquest
moviment. Tot seguit vam passar unes quantes enquestes
relacionades amb lintent de cop dEstat del Tejero del 23 de febrer
de 1981, més conegut com el 23F, per tal de rescatar la història
oral, les experiències viscudes per la pròpia gent i obtenir diversos
punts de vista envers aquest fet.
Un cop feta dita observació i tasca, ens vam dirigir a la
Borsa, això sí, tots ben arreglats com autèntics economistes. Un
cop a dins, vam poder comprovar la gran quantitat de pantalles
que envolten tot ledifici i la utilitat que exerceixen. Dentrada, la
nostra guia, ens va fer una explicació general i ens va introduir
cert vocabulari borsari com ara: què són els dealers, els brockers,
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Festa de les ARTS

BASES 6a FESTA DE LES ARTS
LEscola Pia de Granollers, seguint la tradició de molts anys i fomentant el compromís amb la cultura, ofereix
per sisè any consecutiu la possibilitat dampliar la participació artística a tota la comunitat educativa (alumnes,
exalumnes, familiars, personal docent i no docent), fent així de lescola un espai obert a tots els que la formen.
Us convidem a participar a la sisena Festa de les Arts que tindrà lloc el dia 3 de maig de 2006 a la Sala dActes del
Centre Cultural La Caixa, a les 19 hores.
Les BASES GENERALS per a aquesta sisena convocatòria són les següents:
1. Podran participar alumnes, exalumnes, familiars, personal docent i no docent de lescola.
2. Primària participa en les següents categories i modalitats:
- 1r primària:
vitrall, paper, modelatge amb plastilina i ceres màgiques.
- 2n primària:
vitrall, paper, modelatge amb plastilina i ceres màgiques.
- 3r primària:
narració (en català), dibuix, pintura i manualitats.
- 4t primària:
narració (en català), dibuix, pintura i manualitats.
- 5è primària:
dibuix, manualitats, narració i poesia (en català o castellà).
- 6è primària:
dibuix, manualitats, narració i poesia (en català o castellà).
El tema serà explicat pel tutor a cada classe.
3. La resta de categories són:
- 1r cicle dESO.
- 2n cicle dESO.
- Batxillerat.
- Exalumnes, familiars, personal docent i no-docent.
4. Modalitats:
- Fotografia.
- Dibuix.
- Literatura.
- Tecnologia.
5. El tema pot ser lliure o seguir el lema de lescola denguany: Sigues tu, pensa-hi.
6. Els treballs es podran lliurar fins el dimecres 19 dabril de 2006.
7. Les obres es lliuraran en un sobre tancat a lexterior del qual figurarà el títol de lobra, la modalitat en què
participa i la categoria. A linterior shi haurà dincloure un
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8. Hi haurà un premi per a cada una de les categories i modalitats i mencions especials per als treballs amb el
lema denguany.
9. Els veredictes del Jurat seran inapel·lables i es faran públics el mateix dia del lliurament de premis. Els premis
podran quedar deserts.
10. Els treballs premiats passaran a ser propietat de lescola i els podrà publicar on consideri oportú.
BASES ESPECÍFIQUES PER ALS TREBALLS DE FOTOGRAFIA:
- Modalitats: blanc/negre i color.
- Les obres han de presentar-se en suport paper, cartró o similar.
- Cada concursant podrà presentar fins a 3 fotografies dun tamany mínim de 27x18 cm.
BASES ESPECÍFIQUES PER ALS TREBALLS DE DIBUIX:
- Format DIN A4.
- Els treballs poden ser en blanc i negre o en color.
BASES ESPECÍFIQUES PER ALS TREBALLS DE LITERATURA:
- Modalitat: prosa i poesia.
- Les obres poden ser presentades en català, castellà, anglès i francès.
- Cada concursant podrà presentar en total fins a dues composicions duna extensió màxima de tres folis, a una
sola cara, a màquina o ordinador.
BASES ESPECÍFIQUES PER ALS TREBALLS DE TECNOLOGIA:
Es pot concursar amb:
- Un invent que pot tenir una utilitat i que té capacitat per a ser comercialitzat.
- Un enginy mòbil o estàtic del qual es valorarà lestètica (escultura de taula o de petit format) o la mecànica
(maquinària).
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sobre tancat a lexterior del qual figurarà també el títol de lobra, la modalitat i la categoria. Dins daquest sobre
sindicarà el nom i cognoms, adreça, telèfon i grup classe si són alumnes.
- Alumnes de primària: lliuraran les obres als respectius tutors/es.
- Alumnes dESO i batxillerat: lliuraran les obres a la mediateca.
- Altres categories: lliuraran les obres a qualsevol de les secretaries dels dos edificis de lescola.

Escola - Empresa

ADMINISTRATIU POLIVALENT PER A PIMES
PROGRAMA SEFED

El passat dia 17 de febrer els alumnes de lempresa simulada
Glups del programa SEFED varen visitar el 1r. saló de locupació de
Catalunya. Aquest saló es va realitzar a la Farga de lHospitalet de
Llobregat i va tenir una durada de 4 dies amb un gran èxit de
públic, tal i com varen manifestar els seus organitzadors.
LEscola Pia estava representada en dos estands diferents.
Hi havia un estand institucional on sexplicava a tots els interessats
la oferta formativa professional de les nostres escoles, bàsicament
cicles formatius, PGS, i els cursos ocupacionals de diferents
especialitats.
També hi havia un estand de la Fundació Inform, on estava
funcionant tots els dies una empresa simulada com la nostra, i en

el que lEscola Pia hi participa dins de la fundació amb tres dels
seus centres escolars ( Mataró, Sant Antoni i Granollers ).
Dintre del mes de març també participem activament a
una altra fira. Es realitza a la ciutat comtal en el marc de la Fira de
Barcelona, serà la setena fira internacional dempreses simulades
i la cinquena participació per part del nostre centre.
A part, durant els primers dies del mes dabril hi ha dues
alumnes del curs de simulació dempreses que marxen a Itàlia (
Pescara ) a un altre fira dempreses simulades, també de nivell
internacional.
Enguany el programa SEFED ha començat molt fort en quan
a fires, ja que en tres mesos haurem participat en tres certàmens
diferents.
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ACTIVITAT DEL PAPER

La teca de la Mediateca

Durant el mes de febrer els alumnes de 1r dESO, a
lassignatura de tecnologia van assistir a la mediateca per treballar
a fons el paper.
Des de la mediateca vam preparar una sèrie de materials
per tal que els nois i noies tinguessin tota la informació a labast
per poder cercar la informació necessària per als seus treballs.
Els materials que podien utilitzar eren obres de referència
i monografies especialitzades en el tema. Per completar, podien
fer ús dinternet per realitzar cerques determinades o senzillament
començar a passar el treball a word.
A més a més, els professors van
poder fer servir diversos documentals
del paper per fer més visuals les seves
classes.
Aquesta activitat va ser ben
rebuda per part dels alumnes, que alguna tarda fins i tot van venir per fer
consultes en alguns dels materials
esmentats.
Aquest tipus dexercicis potencien laprenentatge de les cerques en
grup i permeten conèixer més a fons
un tema en concret.

ENS VISITEN

HARRY POTTER A LA MEDIA
En Harry Potter també ha
arribat a la mediateca. Si voleu llegir les
seves darreres aventures (Harry Potter i
el misteri del Príncep) podeu demanar
en préstec algun dels exemplars que hem
adquirit a la mediateca.
No us el perdeu!

FEM EL NOSTRE CONTE
En el número 322 (febrer de 2006) de la revista
deducació Guix, surt publicat un article que parla de la nostra
escola. Porta el títol: Fem el nostre conte! Un treball per projectes
de llengua a cicle superior, i apareix concretament en el Guixdos,
un suplement de la revista que recull experiències pràctiques en
forma de fitxes fotocopiables.
Fem el nostre conte! Descriu el projecte dut a terme a cicle superior
per la Fina Argemí, lElvira López, la Teresa Ventura i en Llorenç
Ramírez. Les assignatures implicades van ser llengua, tutoria i
educació plàstica, a més de la participació de la mediteca en
algunes de les sessions del projecte.

El mes passat vam rebre la visita a lescola de
dos senegalesos que estan formant-se per ser escolapis.
Entre altres espais van visitar el SEFED (simulació
dempreses) i la mediateca. En cadascun daquests
espais vam explicar les principals característiques i
especificitats i es van mostrar molt interessats.
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XI FIRA DE LA SOLIDARITAT A LESCOLA PIA DE GRANOLLERS

Enguany, el projecte de Mans Unides vol aconseguir
impulsar un projecte per construir una residència per estudiants
i una biblioteca a Camerún-Blangoua.

Per fer possible tots aquests projectes es necessiten
moltes mans i molts diners. El dia de la Fira es van recollir 5.080
euros, i això va ser possible gràcies a la participació de molta
gent, cadascú amb el seu paper: cantar, distreure els infants,
vendre tiquets i productes, comprar... i tot això enmig dun
ambient dalegria i il·lusió que feia evident que, tots plegats,
formem un gran equip.

El projecte de la Fundació Solidària, continua amb nous
projectes de desenvolupament al Senegal, Cuba i Mèxic, amb
lobjectiu de fomentar lorganització i el progrés de diferents
zones de lanomenat Tercer Món, partint des de diferents
propostes i projectes educatius. Aquest any anirà destinat a
Mexicali, projecte explicat a la secció Sabies que....
Enguany la Fira aprofitant que es lany de laniversari
dels 250 anys del naixement de W.A.Mozart, totes les parades
han treballat la seva activitat inspirant-se en temes musicals..

Una mica de música
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Venda de tíquets

Fira de la Solidaritat

El dissabte 4 de març es va celebrar la XI Fira de la
Solidaritat que, com cada any, lEscola Pia de Granollers
organitza amb lobjectiu de sensibilitzar-nos tots plegats i ajudar
a fer realitat els projectes de Mans Unides del Vallès Oriental i
de la Fundació Educació Solidària.

Fira de la Solidaritat

P3 i P4

P5

1r Primària
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3r Primària

4t Primària
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Fira de la Solidaritat

2n Primària

Fira de la Solidaritat

5è Primària

6è Primària

1r ESO
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3r ESO - Maquillatge

3r ESO - Trenes

4t ESO
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Fira de la Solidaritat

3r ESO - Trenes

Fira de la Solidaritat

Batxillerat

AMPA

Concerts
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MEXICALI, B.C.

Recordo perfectament el dia que vaig arribar a
Mexicali, en Pep Segalés i en Pere Biel mesperaven a laeroport i
juntament amb ells, loportunitat de viure una experiència única. Els
primers mesos a Mexicali no van ser fàcils: mofegava la calor (50 C a
lombra!) i mofegava la ciutat, tots els carrers em semblaven el mateix.
De fet, si sóc sincera, no mhagués costat gaire agafar un avió i tornar
a casa. He necessitat temps per anar descobrint aquelles petites coses
que fan de Mexicali un lloc especial: les aigües fresques de fruita, els
capvespres i, sobretot, la gent.
Visc amb la Mònica i la Rosy, les meves companyes i
amigues, en una colònia anomenada Rivera Campestre. Es una colònia
situada a la perifèria de la ciutat, amb les característiques comuns que
tenen totes les colònies marginades: la majoria de les famílies lluiten
per sobreviure dia a dia, els pares de família ocupats en guanyar-se el
pa de cada día i millorar la vivenda disposen de poc temps i pocs
mitjans per recolzar leducació dels seus fills, per això molts infants
creixen solitaris i passius. Per aquesta raó i davant un sistema social
que destrueix estructures familiars i comunitàries, davant una pobresa
generalitzada, davant una societat que aïlla cada vegada més a les
persones i davant una educació oficial amb grans mancances, va sorgir,
ara fa uns 5 anys, una proposta educativa: va néixer l Escuela de
Tareas.

això passi: mencarrego de posar les alces quan una de les potes falla i
el tamboret coixeja. Fer-me càrrec de l escuelita mha obligat a trencar
esquemes, doncs el concepte d escola que jo coneixia, no acabava de
funcionar en aquest context; vaig haver de reprogramar-me. Les
matemàtiques i la llengua son lexcusa per poder regalar a cada nen i
a cada nena una estoneta del nostre temps i fer-los sentir, ni que sigui
per uns instants, importants i estimats.

Sabies que...

Quan els companys de lequip de redacció del Crit em van
demanar un article on expliques la meva experiència per terres mexicanes
no mho vaig pensar dues vegades: la idea de donar a conèixer Mexicali
em va encantar. Però el que havia de ser, en un principi, una tasca
senzilla: escriure quatre ratlles de la meva experiència, sha complicat.
Es necessiten més de quatre ratlles per descriure Mexicali i compartir, si
és possible traduir en paraules, tot el que he viscut al llarg daquests 5
mesos. No sé si aconseguiré el meu propòsit, ganes però, no men falten.

Però lescuelita no es lúnic gran descobriment que
he fet. Mhe adonat que sóc capaç de treballar amb els joves de les
presons i que magrada estar amb els adolescents de la meva colònia.
També he descobert què vol dir ser escolapi o millor dit, he tingut
loportunitat de conèixer qui són els escolapis. La comunitat escolapia
ens ha acollit amb els braços ben oberts i des del primer dia ha intentat
que ens sentíssim com a casa. A aquestes alçades, els considero part de
la meva gran família mexicana. Podria aprofitar aquest article per
anomenar a cadascun dells i agrair duna manera més personal la seva
amistat, però mextendria massa, així que només diré que ha estat una
sort poder comptar amb el seu recolzament.
Quan vaig arribar aquí un bon amic em va passar un
escrit que deia: Sabes que estas en Mexicali cuando: Ya no asocias los
puentes (o los ríos) con el agua. Puedes decir 50 grados sin desmayarte.
Comes dulces picosos para refrescar tu boca. Puedes preparar te
instantáneo en el sol. Aprendes que los cinturones de seguridad son una
buena plancha marcadora. La temperatura baja a 35 grados y sientes
frío. El agua caliente sale de ambas llaves! ( ) aun así Mexicali es un
lugar hermoso y lleno de  Ple de màgia, uns mesos són suficients per
marcar tota una vida.
Gisel·la Alcázar i Miró

LEscuela de Tareas és un espai on els més joves, com
a mestres, i els infants, com a alumnes, tenen loportunitat de créixer, en
el sentit més ampli de la paraula: com a persones, allunyats durant una
estona del carrer i de la televisió , envoltats dun ambient sa i, sobretot,
damics. A la nostra escola no existeixen temaris, els infants avancen
seguint el seu propi ritme; és molt habitual trobar alumnes fent fitxes
de cursos inferiors. Aquí es treballa sense la pressió dels informes de
final de trimestre: sintenta avaluar setmanalment el funcionament de
lEscuela de Tareas i les reunions de pares es converteixen en un bonic
espai on saprofita per fer una mica de formació i on es comparteixen
les diferents experiències, acompanyades, gairebé sempre, dalguna
galeta o d algun pastís. LEscuela de tareas existeix gràcies a lesforç
de tots: pares, mestre i infants; si un daquests tres pilars falla tota
lestructura trontolla. La meva tasca no es una altra que la devitar que
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