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Editorial

Sumari

En aquest curs que ens disposem a tancar s’ha signat un document que
esperem que sigui transcendental en l’educació del nostre país. Es tracta del
Pacte Nacional per a l’Educació. La redacció d’aquest document ha estat una
oportunitat per al diàleg entre tots els sectors implicats en el món educatiu.
Hi ha participat representants del Departament d’Educació, sindicats,
representants de l’escola pública, de l’escola concertada, de les associacions de
pares i mares, persones del món universitari, representants de l’administració
local, etc.. Aquest diàleg ha fet possible establir uns objectius per a la millora
de l’educació en el nostre país. Això ha comportat que els diferents sectors
implicats hagin assumit compromisos encaminats a fer possibles aquests
objectius.
A l’ànima del Pacte hi trobem la voluntat de millorar la qualitat de les nostres
escoles, també l’eliminació de les través econòmiques per a l’accés a l’escola i
el reconeixement de la bona tasca que l’escola concertada ha fet i fa en el
nostre país, entre d’altres aspectes.
En el pacte es reconeix que el finançament de l’escola concertada és insuficient
i, per això, s’hi expressa la voluntat de millorar el seu finançament per aconseguir
que, en el futur, no siguin necessàries per al funcionament de l’escola les
aportacions econòmiques de les famílies. Són diverses les fórmules que es
contemplen per millorar el finançament: contractes programa, subvenció per
les activitats complementàries per a alumnes amb desavantatges socials o
culturals o l’increment de la dotació per a sufragar les despeses de
funcionament. El cert però és que el camí a fer és encara molt llarg. En primer
lloc cal posar-se d’acord en quin és el cost de la plaça escolar en un centre
concertat, amb la finalitat de quantificar quin ha de ser l’increment en el
finançament per aconseguir que l’escola es pugui sostenir sense l’aportació de
les famílies.
Des del nostre punt de vista, l’administració, de cara al proper curs fa una
aplicació dels continguts del pacte que beneficiarà molt poc a l’escola concertada i, en conseqüència a les famílies que hi ha confiat l’educació dels seus
fills i filles, ja que la major part dels fons destinats a fer realitat els continguts
del pacte, serviran per implantar la 6ª hora a les escoles públiques. Som
conscients que els recursos econòmics són limitats i que cal una execució
gradual dels compromisos que comporta el pacte, però hauríem agraït una
distribució dels recursos que ens hagués tingut més en compte.
Quan la premsa ha publicat titulars que parlen que el proper curs la sisena
hora serà gratuïta es generen unes expectatives que després no es podran
acomplir, ja que aquesta gratuïtat només serà possible a les escoles públiques.
A la concertada no ens serà possible fer efectiva aquesta gratuïtat perquè el
Departament d’Educació no s’ha compromès a destinar fons que permetin
aquesta gratuïtat de l’hora complementària abans de 6 anys.
Desitgem de tot cor la millora de la qualitat del nostre sistema educatiu i, per
tant de l’escola pública que n’és un element fonamental, però ens preocupa
que no es treballi per resoldre el greuge econòmic que es planteja a les famílies
que han optat per confiar l’educació dels seus fills a una escola concertada.
Malgrat tot, mirem al futur amb la il·lusió de fer una feina que suposa per a
nosaltres el repte de donar una millor educació al nostre alumnat.
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Que passeu un bon estiu.
Joan Vila
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REPARTIDOR DE P3

RACONS A P4

Vida a l’escola. Infantil

L’hora de racons és una hora molt ben aprofitada, ja que al tenir la
classe repartida en sectors, cada nen i nena pot escollir el lloc que
més li agradi per treballar. En aquests moments aprofitem per fer
pintura vertical i convertir-nos en uns grans artistes. Les nostres
obres ho demostren.
P4

CONVIVÈNCIES

A P3 tenim un repartidor molt ben decorat, ja que hem
tingut la sort que una mare de l’escola, que es dedica a decorar els
aparadors de les botigues, ens ha vingut a donar un cop de mà. Ens
ha organitzat la “grangeta” com si fos una granja de veritat, amb
conills i pastanagues gegants.

Les dues darreres setmanes abans d’anar de convivències
els nens i nenes de P5 estàvem molt enfeinassats, doncs havíem
de preparar la carta pels pares explicant tot el que era important
que sabessin. Per grups, anàvem a demanar informació a les
persones de l’escola que ens la podien facilitar: administració,
direcció, coordinació, etc... i quan vàrem tenir-ho tot escrit en un
paper, un dels grups ho va portar a fotocopiar.

P3

Hem anat el Molí
de la Riera a Sant Pere de
Torelló, i ens ho hem passat
molt bé. Ens han ensenyat
l’ofici de pastor, hem vist el
molí, hem fet galetes i
també hem passejat prop
del riu. Per molts de nosaltres
ha estat la primera vegada
que hem dormit fora de casa
sense els pares, i la veritat ha
molt divertit!
P5
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2n HA ANAT DE COLÒNIES!

Vida a l’escola. Primària

EXCURSIÓ A MARINELAND

El passat dimarts 23 de maig tots els alumnes de segon amb les
motxilles carregades a l’esquena i, amb els nervis a flor de pell,
vam pujar a l’autocar direcció a Can Mateu, Sau. Després d’uns
quants revolts, per fi vam arribar.
Un cop instal·lats a les habitacions i havent dinat, vam fer un
joc de proves molt divertit on trobaven bandolers pel bosc. Tot i

que la pluja ens va voler esgarrar els jocs de nit, les ganes de
gresca i ballar no ho van permetre.
L’endemà, amb les piles ben carregades, uns vam anar a la riera
i els altres a la bassa a observar i fer una petita recerca d’alguns
dels éssers vius que hi viuen. Ens va agradar molt!!
Se’ns han fet molt curtes però ens emportem un gran record
d’aquestes colònies!!!!
2n Primària

1r Primària
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TREBALLEM L’EXPRESSIÓ ESCRITA
que molt maques. Les mosques empipen molt més i tenen molta
més energia.
A la primavera portem roba més fresca i sabates més destapades,
perquè fa més calor i tot el que ens fiquem són: vestits, roba més
destapada,... Ens comprem banyador per la piscina perquè s’està
acostant l’estiu i veiem més gent passejant.
A la primavera algunes persones comencen a menjar gelats, coses més fredes i fruita treta directament de la nevera. Mengem
fruites com cireres, maduixes, préssecs i moltes coses més, fins i
tot comencem a menjar fruits collits directament dels arbres.
Ja ha arribat Sant Jordi. Quina bona sort! Ens regalem molts llibres
i milions de roses. Passegem molt contents amb els llibres i les
roses. També tenim moltíssima sort a la Festa de les Arts! Quants
premis que hi ha !!

LA PRIMAVERA
A la primavera fa més calor, comença a fer més sol, però encara
plou una mica. Comencem a anar a la piscina i a la platja. Sortim
més. La temperatura puja i no fa gaire fred. Els dies són més llargs
i les nits més curtes.
A la primavera tot és més bonic, les plantes broten, els prats són
verds, no com a l’hivern que les plantes es gelen i es moren.
Les ovelles pasturen, també les vaques, els cavalls i d’altres animals
que ho fan. Tot és més alegre.
A la primavera hi ha més ocells que canten al parc, en els arbres i
per l’aire. Les orenetes tornen perquè fa més calor. Els animals són
més bonics i ja no hivernen. Podem veure papallones molt, però

Pau Carod
Laia Orta
Sona Kande
Ivan Soriano
Alumnes de 3r Primària D

CONVIVÊNCIES A VILADASENS
Com bé sabeu els nens i nenes de 4t vam anar de colònies a Viladasens.(
Girona) Ja us podeu imaginar com ens ho vam passar...
De dia vam jugar sense parar, vam córrer, riure, vam fer cabanes,
excursions, malabars, vam decorar pedres....
De nit vam córrer pel bosc tot fent un joc de nit, vam ballar sense parar
i vam poder disfrutar d’un espectacle de
breakdance i després... cap a dormir.
De bon matí vam llevar-nos i les
sabates no hi eren! un cop les vam trobar vam
poder començar a fer les activitats del matí,
mentre uns feien cistells, els altres van anar a
la granja.
A la tarda una estona més de joc i
cap a l’escola falta gent! Quan vam arribar a
l’escola, l’alegria ens va envoltar de veure de
nou els nostres pares.
En fi, tota una aventura que tots
guardarem en un raconet del nostre cor.

el cr!t

Vida a l’escola. Primària

Els nens i nenes de tercer hem fet un escrit de la primavera.
Ha estat un treball que ha tingut diverses etapes. Primer entre tots
hem fet una pluja d’idees: el temps, menjar, paisatge, vestits...
Després ens hem organitzat en grups i hem aconseguit fer un
escrit com aquest:
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4t Primària

Vida a l’escola. Primària

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA...

ESPORT I CONVIVÈNCIA

Exposició fotogràfica “Escoles d’altres móns”

El dia 12 de Maig, els alumnes de 6è de primària vam anar a
Sabadell a participar en la Jornada d’Esport i Convivència, juntament
amb totes les Escoles Pies de Catalunya.

Els alumnes de cinquè hem visitat l’exposició del fotògraf Kim
Manresa al Centre Tecnològic Universitari de Granollers. Consta
de cinquanta fotografies que recullen l’activitat escolar a diferents
indrets del món.

Hi havia diferents esports: futbol, BTT, bàsquet, tenis, atletisme
etc...

Totes i cadascuna de les fotografies ens donen a conèixer situacions
dins l’àmbit de l’escola que no tenen res a veure a la nostra realitat:
nens que van a escola i a part d’aprendre rebran l’únic àpat del dia,
un mestre ensenya al mig del carrer què és un llibre i com es
passen les pàgines sense tenir cap llibre al davant, escoles situades
al bell mig d’un abocador ... Tantes situacions diverses i adverses
ens han fet adonar que som nens i nenes privilegiats, però tant a
ells com a nosaltres l’escola ens assegura un futur millor. Però
encara hi ha molts nens i nenes que no saben què és una escola,
per això cal que entre tots ens esforcem per fer un món més just.

Ens ho vam passar molt bé i ens vam divertir molt. Quan vam
acabar les activitats ens van dur amb l’autobús a dinar a un parc
molt gran. Allà va tocar un animador que es deia Ramon Roma que
no ens van agradar massa.
Quan vam tornar cap a Granollers ens van posar una pel·lícula.
Vam aprendre a conviure amb altres persones de Catalunya.
Ha estat una trobada molt interessant.

Ramon Grèbol
Arnau Vila
6è Primària D

Paula Marcé
Robert Rodríguez
Gemma Jiménez
5è Primària

PAS A SECUNDÀRIA

En aquests darrers dies, han vingut a explicar-nos què farem a l’
ESO i els canvis importants que hi hauran durant el curs vinent.
Primer la Maria Rosa Tordera, la coordinadora, ens ha explicat una
mica com funcionen les diferents assignatures que tindrem.
Després, dos alumnes de 1r d’ESO, ens han explicat una mica com
s’han adaptat als canvis que han trobat.
A nosaltres el que ens preocupa més és que ens separin dels nostres
companys. Però ells ens han dit que no ens preocupem, doncs
conservarem l’amistat dels antics companys i en farem de noves.
Una de les coses que ens han remarcat són les notes, doncs són
molt diferents. S’acostuma a puntuar numèricament. També
tindrem llibres de plàstica i E.D física.
Ens han explicat que a l’hora de tutoria és un dels moments més
importants per estar en contacte amb els companys.

També ens han comentat que tindrem més autonomia i anirem
més lliures que a primària, però que també hem de ser més responsables.
Una de les assignatures noves, es diu “variable” : és una hora a la
setmana i podrem triar entre cinc assignatures que ens diran.
Per cada assignatura necessitem una llibreta, i no farem servir
fulls mil.limetrats. Per no portar pes a la motxilla, podrem fer servir
taquilles i si cal, compartir-les amb algun company.
La veritat, és que a nosaltres ens sap greu que ens separin perquè
portem molts anys amb els nostres companys.
Marta García
Noemí Robles
Núria Solà
6è Primària D
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SORTIDA PER GRANOLLERS PER VEURE ALGUNS DELS SEUS ARBRES

Vida a l’escola. Secundària

El dimecres dia 19 d’abril, els alumnes de 1r A vam anar a veure
alguns arbres i a plantar un arbre amb motiu de la festa de l’arbre.
A les onze i mitja vam sortir de l’escola i vam anar a la plaça de
l’enginyer, on ens esperava un jardiner de l’Ajuntament de
Granollers. Primer vam fer una ruta per Granollers on el jardiner
ens explicava les principals característiques d’alguns arbres que
es troben a la nostra ciutat. Ens
va explicar coses tan interessants
com que els plàtans de la plaça
Perpinyà (més coneguda com
plaça dels porcs) s’havien plantat
feia quasi 100 anys perquè els dies
d’estiu, al mercat hi hagués ombra
i que, com ja eren tan vells que
per assegurar-se que no caurien,
el perforaven amb un trepant que
els indicava el tant per cent de
fusta bona que tenia (la part del
tronc que tenia viva). També vam
veure diferents arbres com les

alzines a la mateixa plaça de l’enginyer, els lledoners a la plaça de
Can Trullàs, el Mélia a la plaça Maluquer i Salvador que ens van dir
que tenia uns fruits força toxics, També vam visitar la olivera de la
plaça de la Porxada que ens van dir que podien viure molts anys.
També una característica que ens van explicar va se que podaven
els arbres perquè a vegades molestaven al carrer a les fatxades,...
Una característica que s’ha d’anotar era que tocaven 3 arbres per
habitant i entre 9 i 10 metres2 quadrats de zona verda però
encaraestan per la mitja d’Europa
(20 metres2 ) Al final vam anar al
parc municipal del Congost i a cada
un dels dos grups que havíem fet
entre tots els del grup, vam plantar
dos lledoner. Després els vam batejar
els arbres, li vam posar a un “Don
Pinpin” i a l’altre “Don Pinpin II”. En
aqueta sortida ens van acompenyar
la profesora de naturals Sivia Martín i el tutor de 1r A el David
Bernaveu.
Aleix Capdevila
Raul Martín
1r ESO A

FESTA DE L’ARBRE
El 19 de Abril la classe de 1r ESO A vam anar a la plaça de
l’Enginyer.
Ens van venir a recollir dos monitors, que ens van fer
dividir en dos grups.
Vàrem anar de plaça en plaça mirant uns arbres en especial, al final vam anar a un parc al costat del congost.
Allà el primer grup va fer un forat per poder posar l’arbre,
les arrels de l’arbre estaven embolicades per una bossa i la bossa,
estava embolicada per un fil- ferro.
Els segon grup que va arribar més tard, i així van tallar el
filferro i el van enterrar en el forat.
Vàrem tornar cap a l’Escola després de jugar una mica en
el parc que vam plantar l’arbre.
David Rodilla
Eduardo Vendrell
1r ESO A
el cr!t
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XERRADA ALS DE 6è!

Vida a l’escola. Secundària

LABORATORI DE MATEMÁTIQUES

El dilluns 29 de maig, quatre alumnes de 1r d’ESO, un de cada
classe, vam anar a fer una xerrada als alumnes de sisè de primària.
Allà els hi vam explicar el funcionament de l’ESO i els canvis més
importants de sisè de primària a 1r d’ESO: vam parlar de les
assignatures noves, dels canvis de professors, de l’horari, les
llibretes, les normes, les sortides, els canvis de classes i sobretot de
la nostra experiència en canviar de grup classe, que és el que
generalment preocupa més. Amb aquesta xerrada vam intentar
treure’ls-hi la por o el neguit per les coses noves al passar a l’ESO.
Ells preguntaven i nosaltres responíem a les seves qüestions.
El proper curs us esperem amb els braços oberts!

Cada 15 dies, els alumnes de 1r d’ESO pugem al laboratori
de matemàtiques. Allà fem càlcul mental d’una manera divertida.
No es el típic càlcul que avorreix, no! Es tracta d’un càlcul divertit
que practiquem amb els companys! Alguns cops hem de portar
material com ara taps, etiquetes…
El millor de tot és que pots estar parlant amb els companys del grup
sense que et renyin, encara que, en teoria, has de parlar de temes
del laboratori.
Els grups normalment són d’un màxim de 3 persones, però tries tu
els membres del grup.
Avís per als alumnes de 6è que faran 1r d’ ESO el
proper curs: aneu amb molt de compte al laboratori de
matemàtiques perquè pot ser additiu! Segur que cada 15 dies
estareu demanant al professor: PUGEM JA!!!, QUÈ FAREM AVUI???
Aquí us plantegem un problema dels que treballem al laboratori:
Tens dos rellotges de sorra: un de 5 minuts I un altre de 7 minuts.
Has d’aconseguir que la suma dels dos rellotges faci 15 minuts.
Compte: el temps no es pot restar!
Andrés López
Marc Raich
1r ESO C
Glòria Illa
Mireia Estrada
Anna Granés
Eduard Vendrell
1r ESO A, B, C i D
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SORTIDA A TARRAGONA

Vam agafar l’autobús a l’estació d’autobusos o, més ben dit, vam
agafar el transport que ens faria viatjar com una màquina del
temps cap a una Tarragona on allí fa més o menys 2000 anys hi
va haver lluites de gladiadors, curses de carros, martiris de bisbes
i molts altres espectacles.
En arribar allà vam fer una visita per les muralles, on es
podia veure blocs de pedra on els picapedrers esculpien uns símbols
que representaven la seva firma i així qui havia encarregat la
feina sabia el que havia de pagar-li.
Després vam “molestar” als del museu i ens van ensenyar
mosaics, objectes dels romans i moltes més coses.
A continuació vam anar a veure el que fa uns 2000 anys
era el circ i on estava situat el temple que, per cert, ara hi ha
situada la catedral de Tarragaona.

ITINERARI PER LA RIERA DE VALLCÀRA

El que més ens va fascinar, però, va ser l’amfiteatre, un
lloc on ens vam sentir completament com en Russell Crowe
(Màxim) en Gladiator, uns autèntics gladiadors. L’estructura era
completament visible, les fosses estaven molt ben determinades
i l’església central encara estava en peu. Ens van explicar que allà
es produïen les batalles GLADIADORS VS GLADIADOR, GLADIADORS
VS FERES, FERES VS FERES i també era on els cristians els cremaven
vius (martiris) davant del poble masclista. I dic això perquè a
l’amfiteatre hi havia tres grades i a la de més a prop de l’arena s’hi
s’asseia la gent més poderosa, a la segona els ciutadans i a la
tercera les dones dels ciutadans.

El divendres 12 de maig tots els alumnes de 1r d’ESO
vam anar d’excursió. Es tractava d’una sortida de
l’assignatura de naturals per estudiar la riera de
Vallcàrcara, que és un afluent del riu Congost. Teníem
un objectiu: estudiar l’ecosistema aquàtic de la riera,
la biocenosi i el biòtop, les espècies de plantes més
importants dels boscos de ribera i realitzar una
investigació dels macroinvertebrats que viuen a les
aigües de la riera. Un cop feta la investigació vam
estudiar els macroinvertebra

Bé, en fi, vam acabar la jornada històrica dinant uns
entrepans en el Camp de Mart i des d’allí vam agafar l’autobús cap
a Granollers, un lloc també històric a causa del bombardeig, però
això correspon a un altre escrit per a El Crit.

ts que havíem trobat i desprès els vam tornar a deixar
a la riera.
Eric Acebes
Guillem Vicente
1r ESO B

Sara Sánchez
1 ESO B

el cr!t
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Vida a l’escola. Secundària

El passat dijous 18 de maig els alumnes de 1 d’ESO vam
anar a visitar la Tarragona romana, ja que a socials estem estudiant
la història grega i romana.

Vida a l’escola. Secundària

COM HAN VISCUT EL CURS...

SORTIDA A GIRONA

Com han viscut el curs els de primer d’ESO?

Nosaltres, els alumnes de 2n d’ESO vam realitzar,
conjuntament, una sortida a Girona.
Un cop allà, vam iniciar la nostra sortida pel casc antic i
després visitant l’antic monestir de Sant Pere Galligans Una de les
característiques que hi havia en la part central de l’edifici era una
gran finestra rodona la qual és anomenada rosetó. Una altra
característica va ser que les finestres eren molt petites ja que,
una finestra gran no aguantaria pes de la volta de canó i l’edifici
cauria i estava poc il·luminat.
Seguidament, vam anar als banys termals on hi havia
distintes zones d’aigua; des de la més freda (frigidarium) fins a la
més calenta (caldarium). Després de la nostra visita als banys vam
poder observar Girona des de la muralla. La nostra última parada
va ser a la Catedral. Allà ens van ensenyar un dels tapissos fets a
mà, el qual estava molt ben conservat. Al centre de la Catedral en
podia admirar un orgue gegant fet de fusta. Més tard vam baixar
per les escales i ens van fer contar els esglaons. Es diu que cadascú
que baixa aquest esglaons conta un número diferent d’esglaons.
Aquesta sortida va ser agradable i, crec que a tothom li va agradar
força.
Stephie
Frahm F.
2n ESO C

Tot va començar el dia en què vam tenir la reunió amb el
nostre tutor. D’allà ja en vam sortir bastant informats del que
faríem al llarg del curs, però encara ens faltava molta informació
per memoritzar.
Finalment, va arribar el dia de començar les classes, el
12 de setembre. Tot era nou pels de primer: l’edifici, el mestres, els
companys... ja a la classe, quan van començar les explicacions
dels mestres per poder assimilar bé el curs, se’ns van passar els
nervis.
La segona setmana de curs ja ens van posar deures i
petites proves, els professors ens deien que ja era hora de començar
a treballar.
Ara, nou mesos més tard, ja ens hem acostumat a treballar
de valent. També coneixem millor els companys i ja hem trobat
nous amics, això és el més important.
A aquestes alçades de curs ja no ens semblen tant
complicades les coses i hem pogut comprovar que per passar a
l’ESO no calia posar-se tant nerviós.
Laura Armengol
1r ESO D

TORNEM-HI AMB LES BICICLETES

Aquest curs, a l’àrea de tecnologia, els alumnes de 3r
d’ESO D, juntament amb el grup de Fènix, hem decidit tornar a fer
un projecte solidari, el “Projecte bicicleta”. L’any passat ja es va
fer, i vist l’èxit que va tenir, hem decidit tornar-lo a realitzar.
Consisteix en restaurar bicicletes, aquest curs una
mountain bike, que serà enviada a Nicaragua com l’any passat, i
tres bicicletes de nens petits de les quals encara estem buscant un
destinatari, ja que des del Casal dels infants del Raval ens van dir
que no les podien agafar.
En aquest precís moment s’estan enviant les bicicletes a
pintar. Aquest any ens ajudarà el pare de l’Àlex Frauca a través de
la empresa on treballa.
Personalment crec que es una oportunitat per fer
projectes diferents, i evidentment aprendre coses noves.
Laura Sarto
3r ESO D
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FENT LES MALETES...

L’estiu arriba, el curs s’acaba i amb ell un any ple d’emocions
i tensions, alegries i penes, esperances i desenganys, diversió i tedi,
aprovats i suspensos...
Suspens, el mot que més inquieta i alerta als alumnes. Esforç,
la clau per aprovar.
Tercer ens preparava un curs ple de reptes. Alguns resolts
amb eficàcia. D’altres defallits per la manca de suors i treball.
Les dificultats que presentava el curs no eren extremes. Tot i
així, al llarg del curs, hem estat advertits de la necessitat de més aplicació
i estudi.
Per això, l’any que bé, hauríem d’esforçar-nos més i centrarnos. Sobretot escoltar més a classe i millorar el nostre comportament.
D’altra banda, aquest curs, hem tingut el que desitjàvem i
buscàvem: més llibertat. Llibertat per sortir al carrer a l’hora del pati,
per anar sols a gimnàs, per prendre decisions que ens afecten
directament... A més a més intentem aprofitar molt bé les dues tardes
lliures queS tenim a la setmana.
Les relacions amb els companys/es han millorat força. Ens
coneixem millor i hi ha més confiança. Amb els professors també han
estat bastant bé, tot i que hem de respectar-los més.
Aquest curs no ha estat ni millor ni pitjor. Simplement un
tram més per arribar a la meta. Una meta no tant llunyana que amb
esforç i treball superarem amb eficàcia.

Boun giorno!
Cada dia que passa els passadissos del curs de 4t d’ESO, sembla que
estiguin més “bojos”, cada cop hi ha més enrenou i més nerviosisme. I
és que cada cop falta menys pel viatge tan esperat per a nosaltres.
El proper dilluns 5 de juny marxem uns dies cap a Florència, a fer
l’anomenat viatge de fi de curs, una sortida molt important per a
nosaltres, que portem preparant des de pràcticament l’inici d’aquest
curs: votacions, venda de farinots, loteria, festes... Tot això per reunir
diners i així poder tenir el viatge més econòmic.
Les preparacions segueixen avançant. Fins fa poc a les classes de
tutoria vam recollir per grups una sèrie d’informacions que llavors
unides formarien la guia del nostre viatge, una guia el.laborada pels
propis alumnes i amb diferents apartats: plànols, dades històriques i
tots els monuments i el seguit de llocs on anirem, cadascun amb la
seva explicació, i fins i tot un petit diccionari on podem trobar les
paraules més bàsiques traduïdes a l’italià. Després del treball que ens
va dur la guia, ara cadascun de nosaltres en disposa d’una, i ja
podem anar ben preparats cap a Itàlia.
A part d’això, fa poc vam rebre les samarretes, així a part de ben
informats podrem anar tots ben vestits.
Ja us ho explicarem en arribar!
Marta Torné
4t ESO A

Vida a l’escola. Secundària

ARRIBEM A LA META

Estibalitz Vicario
Mireia Camins
3r ESO A, C

ESMORZARS SOLIDARIS
Enguany el grup Speed Hands de 4t d’ESO hem recollit, amb els sis
Esmorzars Solidaris, l’import suficient per apadrinar dues nenes
índies de la fundació Vicenç Ferrer. Hem continuat la tasca del
curs passat i garantit l’apadrinament fins a ben entrat el curs
vinent. Hem après molt, ens hem divertit i gràcies a la vostra
generositat hem ajudat a fer una tasca solidària. Tot desitjant que
el projecte vulgui ser continuat pel grup Fènix del curs vinent, us
donem les gràcies en nom de les nenes apadrinades.

Speed Hands
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VOLUNTARIAT: CLASSES DE REFORÇ

El dia 5 de juliol posarà punt i final al nostre pas per
l’escola, ja que és, precisament, aquest dia quan se’ns donarà
l’última nota com a estudiants preuniversitaris.

Som tres noies de 1r de Batxillerat que fem un voluntariat que consisteix
a donar classes a nens i nenes de cursos inferiors. Dediquem una hora
a la setmana a estar amb nens que necessiten un reforç, ja sigui perquè
són de fora o perquè tenen més dificultats amb els estudis o la
concentració.
Al principi no sabíem com enfocar les classes, perquè teníem certa
responsabilitat i volíem que la nostra ajuda fos el més eficient possible.
Les classes no són les típiques on expliquem matèria, sinó que els ajudem
a fer els deures, intentem que siguin divertides, tant per el nen com per
a nosaltres. El que volem aconseguir és que el nen s’adapti al
funcionament de l’Escola, que treballi, i que aprengui divertint-se.

Vida a l’escola. Batxillerat

FINS SEMPRE

Han estat molts anys caminant pels passadissos del número 54 del carrer Guayaquil, molts anys rient, plorant, estudiant
(alguns més que d’altres), passant, en definitiva, vivint tota mena
d’experiències inoblidables, que dia a dia ens han fet crèixer i
madurar com a persones.
L’escola s’ha convertit, en certa manera, en casa nostra;
en un lloc on desenvolupar-nos intel·lectual i humanament. De
manera còmode hem aconseguit trobar el nostre lloc, enmig de la
diversitat que caracteritza la nostra escola. I és exactament aquesta
escola la que ha començat la formació de futurs economistes,
periodistes, metges, enginyers, mestres, historiadors, publicistes...
i un bon grapat més de futurs professionals.
Ara però, és el moment d’afrontar-nos i fer el salt cap a
una nova etapa. No ens han de fer por els canvis i alhora, hem de
saber assimilar que la vida n’està plena. Quan finalitza una etapa,
aquesta dóna lloc a una de nova, ni millor ni pitjor: diferent, i així
ha estat i serà sempre.
Curs rera curs, les nostres personalitats s’han anat
enriquint amb el que els professors ens han transmès. Mica en
mica, la massa inherta de fang que érem quan vam arribar el
setembre del 2000, ha anat prenen forma fins a arribar a ser la
figura polida que ara som, gràcies a les bones mans dels
“terrissaires” de l’escola que l’han moldejat amb la seva
professionalitat. A ells doncs moltes gràcies!
Per molt que intentem allargar-ho, arriba el moment de
dir adéu, no obstant, a nosaltres ens agrada substituir-lo per un
“fins aviat”, acabant, només se’ns omple la ment amb bons desitjos
per tothom i paraules de gratitud.
Gràcies i fins aviat!
Jordi Asturgó
Lorena Jiménez
2n Batxillerat D

Cada cas és diferent, per exemple la Núria li dóna classes a una nena de
Romania. Aquesta nena fa poc que està vivint aquí i no domina gaire
el català i aquestes classes li permeten desenvolupar la comunicació en
català i sentir-se còmoda amb la llengua.
En el cas de la Nadia, ella abans li donava classes a una nena del
Senegal, però va haver de marxar i ara li fa classes a un nen que és del
Marroc. És un nen treballador però li costa les dues llengües d’aquí.
L’ajuda a fer deures d’altres matèries en les que té també dificultats.
Per últim, el cas de la Bàrbara, és un nen nascut aquí, però que també
mostra certes dificultats en les matèries, i li costa agafar l’àmbit d’estudi
i per això he estat ajudant-lo.
Us convidem a fer aquest voluntariat, que és molt gratificant, i només
dediques una hora a la setmana que tothom té a l’abast.

12 el cr!t

Nadia Velasco
Bàrbara Mogas
Núria Salvador
1r Batxillerat D

VOLUNTARIAT: EL GERIÀTRIC

Núria Lancharro
Sílvia Alberch
1r Batx A i D
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Vida a l’escola. Batxillerat

Des de batxillerat aquest any ens han proposat participar en
diferents voluntariats organitzats per l’escola. La Clàudia del Bas, la
Clàudia Garcia, la Carla Galisteo, la Núria Lancharro i la Sílvia Alberch
vam escollir el voluntariat de la gent gran, el geriàtric. Els alumnes de
segon de batxillerat ens van informar que seria una experiència molt
gratificant, però no sabíem fins a quin punt podria ser-ho.
Des de principis d’octubre cada dijous de dos quarts de sis
fins a dos quarts de set, passem una hora al geriàtric amb la gent gran.
Hi ha persones que són residents i cada setmana coincidim amb elles, i
d’altres que estan allà temporalment.
El nostre objectiu és bàsicament distreure i passar una bona
estona amb tota aquella gent que estigui disposada a omplir la seva
tarda amb nosaltres. Normalment juguem al bingo, i els avis i àvies són
premiats, si guanyen, amb petits detalls lliurats pel propi hospital. Com
que nosaltres som les que cantem els números, això comporta atacs de
riure, nombres equivocats, bromes entre nosaltres... i d’aquesta manera
també els fem aparèixer un somriure a les seves cares.
Sincerament, és una experiència molt gratificant i didàctica,
encara que sembli molt tòpic. No canviaríem per res quan un avi
t’agafa de les mans i t’agraeix que l’hagis ajudat a guanyar al bingo, ja
que molts d’ells no tenen els sentits tant desperts com nosaltres.
Per acabar, dir-vos que us animeu a ser voluntaris, ja sigui en
aquest o en els altres voluntariats, perquè és tant sols una hora a la
setmana que t’omple d’orgull i satisfacció. A més a més, dones el millor
de tu mateix sense esperar rebre res a canvi, tot i així, sempre reps
l’agraïment dels més grans.

MOU-TE

Vida a l’escola. Batxillerat

VOLUNTARIAT: MONTSERRAT MONTERO
La Fundació Montserrat Montero és una fundació la qual té un
centre per a persones disminuïdes psíquiques i psicològiques. En
aquest centre hi trobem l’escola, per a nens, i la part de tallers per
a persones més grans.
L’objectiu principal és donar una atenció especialitzada per
aquestes persones amb problemes.

Totes les tardes del divendres al llarg d’aquest any, les
hem estat compartint amb alguns alumnes de cinquè i sisè de
primària.

Nosaltres, hem realitzat un voluntariat a l’escola amb els nens i
nenes per tant de col·laborar amb ells, els seus professors i fer-los
passar una estona diferent i nova.
La nostra tasca era bàsicament, estar amb ells una horeta a la
setmana i ajudar-los a fer exercicis, pintar, contar, etc.
Els nens són molt agraïts amb nosaltres, els hi encanta que hi
anem, esperen durant tota el dia, pregunten als professors,
t’agafen molt d’afecte i et troben a faltar.
Ens ha semblat una experiència molt positiva, ja que aquest
voluntariat, no només ha estat gratificant per a ells sinó que
també ho ha estat per a nosaltres. D’alguna manera, ens hem
implicat amb ells, amb els seus problemes, hem après a compartir
estones junts, i sobretot, el que més valorem ha estat que tan ells
com nosaltres, hem disfrutat l’experiència.

Per a la gent que no ho sàpiga, Mou-te, és una activitat
que consisteix en passar una hora a la setmana tots junts per a
fer activitats lúdiques que ens ajuden a ser més bones persones,
a compartir, a aprendre valors que ens serviran per a tota la vida
i, tot això, entre rialles i alegries.
I és que han sigut molts els moments que hem passat
junts. A través dels jocs, l’amistat i la companyia hem aconseguit
acostar-nos a la realitat que ens envolta.
Per aquest motiu, animem a tots els alumnes de primària
i secundària de l’escola per que l’any que ve s’apuntin ja que es
tracta d’una experiència molt enriquidora i constructiva,
mitjançant la qual hem après molt els uns dels altres i creiem
que val la pena.

Sandra Garcia
Núria Locubiche
1r Batxillerat C
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Marta Cribillés
Lorena Jiménez
2n Batxillerat C,D

GEOOOO!
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El passat divendres 31 de març, aprofitant que els alumnes
de segon de batxillerat social i humanístic estàvem treballant tot el
tema del reciclatge i la reutilització dels residus dins la matèria de
Geografia, varem anar a l’abocador del Garraf. Aquest, es troba al
costat del parc natural de Garraf (gestionat per la Diputació de
Barcelona des del 1986). Ja fa 22 anys des de que van inaugurar aquest
abocador i no han parat de produir-se les polèmiques entorn aquest,
ja que molt grups d’ecologistes no troben adequat que un abocador es
trobi al costat del Parc Natural del Garraf

reciclar i reutilitzar. És molt important que la gent s’adoni que si
continuem amb el consumisme que tan caracteritza la societat del
segle XXI i l’equilibri del món en el qual vivim estarà tan alterat que
serà difícil viure-hi.

En conclusió, la sortida va ser interessant per veure el procés
que segueixen les deixalles que produïm des de casa fins que es
converteixen en simples detritus i, per una altra banda, ens hem adonat
de la quantitat de deixalles que arribem a produir i del mal que fem al
nostre planeta.

Fa 27 anys que l’explosió de gas metà a l’abocador va causar
la mort d’un jove vilanoví. A més a més, s’ha demostrat que les seves
infiltracions, pels forats de les pedres calcàries, contaminen el mar i les
seves emanacions són les responsables del 25% de l’efecte hivernacle
que pateix l’àrea metropolitana de Barcelona. En relació amb aquestes
dades, també s’ha descobert que la majoria de gasos i residus que
desprèn l’abocador són els causants de greus contaminacions en les
aigües subterrànies de la comarca. L’abocador consta de tres parts: la
primera que està activa, la segona que l’han clausurat i la tercera part,
que é son s’ha realitzat una recuperació paisatgística d’aquesta part
de l’abocador i, a partir de la qual han posat un aïllant, una capa de
terra i actualment, hi ha vaques pasturant.

Marta Cribillés
2n Batxillerat C

Com a resultat d’aquestes reivindicacions, l’Ajuntament de
Barcelona ha decidit canviar la localització de l’abocador que, per una
altra banda s’està quedant petit. I és que encara que no ho sembli,
només una ciutat com Vilanova i la Geltrú, pot arribar a produir tres
tones de deixalles diàriament o el municipi de Begues, que per tenir
actiu l’abocador cobra 3 euros per tonelada d’escombreries disposades
a l’abocador, la qual cosa fa que diàriament ingressi 9000 euros
procedents d’aquesta activitat. Una altra curiositat que varem descobrir
al llarg de la visita va ser que des de l’any 2000, el gas que resulta de les
emanacions de residus s’aprofita per obtenir electricitat que, exactament,
proporciona l’electricitat que gasta l’enllumenat públic de la ciutat de
Barcelona en un any.
Per aquet motiu, al llarg de la visita, ens van intentar
conscienciar de la importància de la política de les tres “R”: reduir,
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VOLEIBOL

Extraescolar

BÀSQUET
Els dos equips pre-mini de l’Escola campions de lliga a la Federació
Catalana de Bàsquet
Els equips de 3r i 4t de bàsquet de l’Escola varen aconseguir de forma
brillant el campionat de lliga Pre-mini de la Federació Catalana de
bàsquet, en els nivells D i C-2 respectivament. Després de l’èxit cada
equip va celebrar-ho amb una gran festa on els jugadors van rebre un
record de l’equip.
Tot això no hagués estat possible sense la dedicació i esforç de l’equip
format per els jugadors/es i entrenadores:

L’infantil de Voleibol Campiones de Catalunya
El cap de setmana del 26 al 28 de maig, l’equip infantil de voleibol
femení de l’Escola ( 2n d’ESO) es va proclamar campió de Catalunya.
Després de superar brillantment el sector disputat al Bages, l’equip es
presentava com un dels favorits per aconseguir el títol Català a
Tarragona. En els tres dies que va durar la competició les noies de
Caterina Latorre només van cedir un set, davant l’Aula de Barcelona,
guanyant els quatre partits amb autoritat i demostrant el bon moment
que viu el voleibol de l’Escola.
Com a mostra de la bona tasca realitzada aquesta temporada tenim la
preselecció de dues jugadores per la Selecció Catalana Infantil ( Alba
Angelats i Mireia Viñas ), les fases d’ascens a divisió d’honor del Juvenil
femení, les semifinals del Campionat Barcelona’92 del benjamí i les
semifinals de la Lliga Catalana de la FCVb que el mateix Campió de
Catalunya jugarà el proper cap de setmana, amb moltes possibilitats
d’arribar a la final de Mataró i aconseguir el segon títol de la temporada. MOLTES FELICITATS A TOTES !

Pre-mini 4t: Gemma Aragonés (entr.), Martina Capdevila, Gerard Resina, Josep Mondaca, Adrià Gómez, Àlex Prat, Carlos Cabrero, Joan Ortiz,
Adrià Vega, Pablo Rodríguez, Ignasi Casanovas i Alvaro Molinillo

Pre-mini 3r: Lucia Domene (entr.) , Alberto Naranjo, Buba Soumboundu,
Aleix Casas, Arnau Rovira, carlos Salgado, Jaume Vendrell, Albert Ventosa, Oriol Vicente, joaquim Font, Noelina Castellsagué, Pol Moreno i
Guillem Raich.
Cal agrair de forma molt especial la impagable tasca i la gran pinya
que han fet els pares donant suport als equips durant tot el curs.
Tant els jugadors/es, com les entrenadores i els pares, han demostrat
que es pot ser un bon equip i alhora practicar el joc net, el respecte al
contrari i el companyerisme. MOLTES FELICITATS A TOTS/ES!

D’esquerra a dreta:

A dalt : Caterina Latorre (ent.), Marta muñoz, Mar Pérez, gemma
Roquet, Judit Domínguez, Laura Hernández, Berta Gimeno, Alba angelats,
Pere gómez ( coord).
A baix: Núria Brossa, Mireia Viñas, Andrea del Toro, Isabel Gómez ,
Laura Pellitero
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De tot una mica

PROJECTE PAPERERES
El PROJECTE PAPERERES de l’escola ha estat guardonat amb el
Premi Medi Ambient 2006 de la Generalitat de Catalunya a
actuacions de reducció i reciclatge de residus en la categoria de
centres educatius.
Els Premis Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya van ser
creats l’any 2005, amb la finalitat de reconèixer públicament
les contribucions rellevants de persones físiques i jurídiques en
matèries que formen part del nucli competencial del Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
L’acte de Lliurament dels premis tingué lloc el dia 7 de juny al
l’auditori Winterthur de Barcelona en el marc de la celebració
del DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT.
El Projecte Papereres va néixer, el curs 01-02, després de
constatar que, a l’escola es generen molts residus, als que,
sovint, no se’ls dóna el tractament més adequat.
A la natura mai hi ha deixalles, ja que tot és eficientment
reaprofitat, una i altre vegada. En aquest sentit doncs, intentant
imitar els cicles naturals, vam iniciar com experiència pilot, el
nostre projecte. Es tractava de fomentar valors com el seny
ambiental i la sostenibilitat entre els nostres alumnes a partir
de dissenyar, construir i gestionar tot un seguit de papereres de
fusta per tal de recuperar el paper i poder-li donar altres usos
dins la mateixa escola.
Aquest projecte és desenvolupat íntegrament pels alumnes del
Fènix 4t d’ESO que interactuen amb les diferents classes de
l’edifici de secundària a través de les auditories que elaboren.
Tenim actualment 42 papereres de reciclatge en funcionament
i aquest curs s’han bellugat un total de 753,6 kg de materials.
ENHORABONA a TOTS i a TOTES !!!

Més informació a:
www.mediambient.gencat.net
www.epiagranollers.net/mamarce/paperera.pdf
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LA AVENTURA DEL P.G.S.
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Escola - Empresa

El passat dia 10 de maig els P.G.S(Programa de Garantia Social) Vam
fer una sortida a Port Aventura...va ser tota una aventura, era la primera vegada que es feia una sortida d’aquest tipus i va resultar una
experiència fantàstica.
A les 8 del matí començà la aventura per a nosaltres, tots preparats per
gaudir d’un dia de relaxació desprès dels exàmens, com sempre que es
planteja una sortida com aquesta, estava ennuvolat i amenaçava amb
espatllar-nos la festa,
Tot i això els nois i noies de P.G.S sortirem amb optimisme, i bufant els
núvols aconseguirem que no pluges i fins i tot vam aconseguir que
sortís el sol.
Ja dins del recinte ens vam muntar en totes les atraccions hagudes i per
haver, però on van gaudir més va ser en el temut “Huracan Condor” i el
clàssic “Dragón Khan”, encara que també vam disfrutar de les aigües
del “Tutuki Splash” on algun que altre va acabar xop, xop.
Esgotats i una mica tristos com succeeix al final d’un dia ple de
sensacions i emocions vam tornar cap a l’ Escola, amb la impressió
d’haver exprimit al màxim aquest dia i amb l’ intenció de repetir l’any
vinent.
També ha estat una aventura la prova d’accés dels nostres alumnes de
P.G.S. Començaren per felicitar-los i per felicitar-nos per acabar un
curs, com tots inoblidable, i de l’èxit dels nostres alumnes en la prova
d’accés. L’examen aquest any ha estat realitzat al IES Gallecs de Mollet
i estem molt satisfets per que han aprovat un 95% dels alumnes
presentats, això si més no, ens dona ànims per continuar amb la nostre
tasca, sabent que sempre es pot millorar i que no deixarem d’esforçarnos per fer-ho.
Enguany l’esforç de tots plegats ha donat el seu fruit i, satisfets per la
tasca realitzada i felicitant els nostres alumnes i col·laboradors, ens
acomiadem fins l’any que ve.
José Mancilla

FI DE CURS

La teca de la Mediateca

LLIBRES DEL MUSEU DE GRANOLLERS
Aquest 3r trimestre hem rebut a l’escola un obsequi fantàstic del
Museu de Granollers. Es tracta d’una donació dels llibres i
publicacions editades pel Museu i que passaran a formar part del
fons de la mediateca i de la biblioteca de primària.
Els llibres i revistes que parlen o tenen relació amb la nostra
ciutat i comarca (és el que tècnicament s’anomena col·lecció
local) ens van molt bé, ja que és del material que més consulten
els alumnes.
Des d’aquí donem les gràcies al Museu. Segur que aquests llibres
els aprofitàrem molt.

El dia 22 de juny la mediateca i la biblioteca de primària tancaran
les seves portes pel que fa al curs 2005-2006.
L’equip de mediatecaris esperem que tots els nois i noies que heu
passat per la mediateca i la biblioteca hàgiu aprofitat els espais i
els materials i que en tingueu un bon record.
Tots nosaltres hem treballat perquè us hi trobéssiu a gust i esperem
tornar-vos a veure el proper curs.
Ara, però, el que toca es disfrutar de les vacances, que tots ens les
mereixem.
Bon estiu a tothom!

LA MEDIATECA DE 8 A 9

Aquest any és la primera vegada que obrim les portes de
la mediateca de 8 a 9 del matí per als alumnes de 1r i
2n d’ESO. Crec que el resultat ha sigut molt positiu, ja
que aquí tenen un espai on estudiar i preparar les classes
abans de començar el dia escolar. Tot i que a vegades
xerren una mica massa, l’afluència d’alumnes cada dia
és més gran i això ens omple de satisfacció.
Pilar Sanchez
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JA SOM MEDIATECARIS

Durant el 3r trimestre, setze nens i nenes de segon d’ESO hem
escollit el variable de mediateca. Hi hem après moltes coses, i
no només la mediateca sinó també de com funciona una
llibreria, les biblioteques de Granollers, etc. Per aprendre totes
aquestes coses hem fet petites excursions a les biblioteques
de Granollers, a una de les llibreries més grans de Catalunya,
La Gralla, i a la biblioteca de l’escola de primària. També ens
hem familiaritzat amb la mediateca fent diferents treballs per
parelles, com per exemple cartells per a la mediateca, llistats
de novetats, recomanacions de llibres, una pagina web, un
powerpoint...

Durant aquest trimestre, alguns dels alumnes de 2n d’ESO vàrem
escollir el variable “Jo sóc medietecari”.

La teca de la Mediateca

VARIABLE DE MEDIATECA

Vàrem començar el variable assignant a cada parella un treball
que hauríem d’anar realitzant duran tot el trimestre i que, al final
del variable, hauríem de presentar a tot el grup.

Hi havia diferents feines, per exemple: decoració de la mediateca,
elaborar un catàleg de novetats, la teca de la mediateca, etc.
Aquests treballs es feien per parelles. També hi ha unes altres
feines que realitzem els últims cinc minuts de la classe: cadascú
va cap al lloc de la mediateca que li correspon i ordena prestatges,
els llibres dels carros, tanca els
llums, col·loca bé les cadires...
Totes aquestes feines es puntuen.
El primer dia vam haver d’omplir
una fitxa per conèixer bé la
mediateca i al final de curs
l’havíem de tornar a fer i
comprovar el que hem après.

Al principi de cada classe ens assentàvem a les taules del
ordinadors i el professor del variable
ens explicava una mica de teoria.
Després fèiem les feines que havíem
escollit el primer dia. Al final de cada
classe cadascú feia una feina que
ens havia sigut assignada, com per
exemple ficar bé les cadires, apagar
els llums, col·locar els llibres de les
estanteries…

Durant la Festa de les Arts, alguns
de nosaltres vam ordenar treballs,
els vam classificar, en vam fer
llistes per modalitats... També vam
participar en un petit concurs:
s’havia de dir els treballs que
creiem que guanyarien i llavors,
el qui ho encertés rebia un llibre

També hi va haver un dia en què
havíem de dir qui creiem que
guanyaria a la Festa de les Arts i
quan es van saber els guanyadors el
professor ens va dir si algú de
nosaltres havia encertat i ens va
deixar agafar un llibre del magatzem
com a premi. Tots vam guanyar algun llibre.
En resum, el variable de mediateca és una hora d’aprenentatge
que ens agrada i no ens avorreix.

de regal!

També hem fet moltes sortides: a la biblioteca Roca Umbert, Can
Pedrals, La Gralla... Totes tenien la mateixa finalitat: saber més
coses sobre les biblioteques i llibreries i comparar-les amb la
mediateca..

Jordi Ortiz
2n ESO B

Més o menys aquest ha sigut el nostre trimestre a la mediatreca.
Animo als alumnes del proper curs que us hi apunteu perquè és
un variable molt interessant i divertit, a més d’entretingut!

Anna largo
2n ESO B
el cr!t
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PREMIS “JOAN PROFITÓS”

Durant aquest curs els alumnes de la ESO han obtingut tots aquests
premis moltes felicitats a tots!

Premis de la Fundació Cultural Privada “Joan Profitós”

Sabies que...

PREMIS
Can Pedrals
3r premi: Blanca Rovira
1r premi: Guillem Sánchez

2n ESO C
3r ESO C

“Paraules per a 8 espais” (Concurs local en català)
Jordi Castellsagué
2n ESO A
Gemma Roquet
2n ESO B
Luis Pérez
2n ESO C
Blanca Rovira
2n ESO C
Anna Carod
2n ESO C

UN ANY MÉS... PREMIS “COCA-COLA”!

El propassat 1 de juny l’Anna Carod, el David Valeros, la Gemma
Roquet i la Judith Domínguez, alumnes de 2n d’ESO, assolien premis
literaris en el concurs que, any rera any, organitza tan reconeguda
empresa.
L’acte de lliurament dels premis fou solemne i emotiu, i tingué
lloc al Palau de la Música Catalana, indret elegant i acollidor com cap
altre.
Pares, mares i professors els fèiem costat i compartíem alegre
i nerviosament els moments de lliurement de premis.
Creiem que és just i adient sentir-nos cofois i contents de poder
compartir, com a escola, llurs premis. En català van quedar finalistes
la Gemma Roquet (1r premi), l’Anna Carod (2n premi) i el David Valeros
(3r premi), i en castellà la Judith Domínguez (5è premi).
Assolir un dels sis guardons finals entre tants i tants milers
de 24.000 participants a nivell nacional ens fa sentir un xic millor i
competents.

Un any més, la Fundació Cultural Privada “Joan Profitós” de l’Escola
Pia de Catalunya, sota el lema “Tradició i modernitat” convoca els XI
ens Premis a la Creativitat. Un premi de premis per als nois i noies que
ja han estat guardonats als Jocs Florals de les escoles. Enguany, la festa
de lliurament dels premis es va fer al claustre renaixentista de l’Escola
Pia d’Igualada, marc idoni per fer el contrast entre el nou i el vell, el
permanent i el caduc i incloure la modernitat en la tradició. Les
històriques pedres del claustre del s XVII són fidels testimonis del pas de
la història.
El dia 24 de maig, a 2/4 de 7 del vespre, el claustre va prendre una nova
vida, a través dels nois i noies guardonats per la seva imaginació i
creativitat artística, acompanyats per les veus dels cantaires de les
escoles de Sabadell, Sant Antoni, Sarrià, Terrassa i Vilanova que estrenaran la cantata “El ratolí electrònic”. Un conte creat per en Jesús
Nieto i musicat per en Ricard Gimeno, tots dos, professors de l’Escola
Pia de Sarrià.

Fotografia
Menció Canal del Midi
Gris Meritxell Sabatés i Grau
Granollers
1r ESO
Prosa
Menció La guerra l’Iraq
JK Rowling Maria Plaza i
Chacón Granollers
6è prim.

Prosa
Premi Informe de l’experiment
277 sobre el
comportament humà
Txiqui Marta Pérez i Gil
Granollers
3r ESO
Poesia
Menció La Mar Bola xinesa Aïda
Nacher i Mateo Granollers
1r ESO

Moltes felicitats als alumnes de l’Escola Pia de Granollers!
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