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Sumari

Editorial
MEDIACIÓ ESCOLAR.
POT SER UN BON COMENÇAMENT

Pàgina

Granollers, setembre 2003, reunió de claustre de secundària. Com
gairebé cada inici de curs surt el tema de la disciplina potser, però,
amb una mica més de preocupació. La normativa de règim intern
que tenim continua essent vàlida?, hem de revisar-la, actualitzarla?, n’hi ha prou amb l’aplicació d’aquesta normativa o podem ferhi alguna cosa més?
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Així va començar tot. No ho veiem clar, no estàvem del tot satisfets
del que teníem. Varem dedicar un parell de sessions dels dimecres a
la tarda d’aquell curs per reflexionar-hi i va sorgir, no ens feu dir ara
mateix d’on, la idea de la mediació. Algú n’havia sentit a parlar, algú
altre en coneixia l’aplicació en algun institut del Vallès, altres havien
vist un reportatge a TV3 on uns nois parlaven de la seva experiència
com a mediadors en un institut de Raval. Ens va agradar la idea i
l’Alba Balcells, directora pedagògica de secundària en aquell moment,
va començar a bellugar-ho.
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I tant que ho va bellugar! No va parar fins a trobar una persona que
ens pogués ajudar a formar-nos.
La Felicitat Llop, a més a més de dedicar-se a la formació, és mediadora i professora en un institut i les sessions a les que varem assistir
aquell febrer-març del 2004 professors i alumnes de secundària que
volíem saber de què anava això de la mediació varen ser molt
pràctiques i amenes. Una bona experiència d’estar treballant alumnes
i professors per aprendre tos junts a fer de mediadors.

Portada: Gandesa, 2n Batxillerat.

Agraïm la col·laboració de totes les persones que han participat en la

Aquell curs però, no ho varem poder posar en pràctica. Ens va arribar el tercer trimestre, el final de curs, i el dia a dia ens absorbí.
Granollers, setembre 2004, reunió de claustre de secundària. Comença
un nou curs, noves esperances, energia renovada. Ara sí, som-hi!.
Estem disposats a posar el servei de mediació en marxa.

realització d’aquesta edició de “El Crit”.

Fem una primera campanya a l’octubre parlant-ne, donant a conèixer
aquest servei a les reunions de delegats i a les reunions de tutors.
Durant el primer trimestre del curs només varem tenir dues peticions
de mediació a segon d’ESO i que varen portar com a mediadors
companys, també de segon d’ESO, que s’havien format en el curset i
un cas amb alumnes de PGS on varen actuar com a mediadors dos
professors.

Consell de redacció:
Fredy Aragonés
Marina Campreciós
Teresa Casalí
Pau Córdoba
Pilar Garriga
Fina Jerez
Josep Maria Pibernat
Xavi Serra
Rosa Maria Tordera
Isabel Yétor
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PETITS CIENTÍFICS AL CLIK

P3

Gener de 2005 : ens reunim els mediadors per mirar de revitalitzar
el servei i engeguem la segona campanya per donar a conèixer la
mediació, fem uns tríptics explicant que és això de la mediació,
alumnes formats com a mediadors ho expliquen a les classes de
primer d’ESO, en tornem a parlar a les reunions de tutors i així
arribem a final de curs havent atès 5 o 6 peticions més, això si, amb
força èxit.
Maig 2006, després de dos cursos de funcionament del servei de
mediació, veiem que es necessita una nova fornada de mediadors.
Granollers, setembre 2006, contactem de nou amb la Felicitat Llop
i tornem a fer un curs de mediació amb la participació, aquesta
vegada, d’una vintena d’alumnes d’ESO i Batxillerat. A partir
d’aquestes sessions ja tenim un bon gruix de mediadors molt
engrescats, coordinats per l’Oriol Sala, que aportarà la seva
experiència i formació en mediació.
Els alumnes que han escollit aquesta opció per intentar resoldre els
seus conflictes n’estan contents, així ens ho manifesten al fer la
revisió del cas. Al grup de professors i alumnes que ens varem
formar com a mediadors ens va agradar molt l’experiència i vam
creure en la mediació, en el fet de voler resoldre els conflictes amb
el diàleg, l’entesa, el compromís però amb tot i això, perquè només
s’hi pensa quan el conflicte ja ha esclatat potser de manera violenta?

CELEBRACIÓ DEL DENIP

El dia 29 de Gener els nois i noies de 2n de Batxillerat han vingut
a les nostres classes a parlar-nos de la pau i explicar-nos un
conte. Nosaltres els hem regalat un colom que haviem decorat
amb el nostre nom.
Després hem baixat al pati, tots junts, per demostrar la nostra
adhesió a la pau i el rebuig a la violència.
P4

La mediació pot ser un bon començament per a fer veure i viure
una manera de fer dialogant i sempre amb compromís.
Coordinadors d’ESO i Batxillerat
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Vida a l’escola. Infantil

Els nens i nenes de P3 hem fet de petits científics.
Hem experimentat amb l’aigua, fet bombolles, hem aixecat
un hipopòtam, hem tocat instruments que estaven penjats,
hem jugat amb globus dins d’un túnel on hi feia vent... ens ho
hem passat d’allò més bé al clik. Ah! i no podem oblidar el bosc
inundat on vam veure uns grans peixos amb bigotis.

Creiem en la mediació , en la capacitat de les persones de resoldre
els conflictes, en la comunicació, el diàleg. Ens agradaria poder fer
veure que la mediació pot ser la millor alternativa als interessos
personals de les parts en conflicte i poder-les encaminar cap a
possibles acords però costa canviar les dinàmiques establertes
durant anys i costa molt d’engegar.
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Vida a l’escola. Infantil

DENIP, DIA DE LA PAU A P5
El passat 30 de gener vam celebrar el dia escolar per la pau
i la no violència.

En els dibuixos de la foto veiem uns nens i nenes que es
donen les mans en senyal de convivència, amistat, companyerisme
i molts altres adjectius que podriem trobar per parlar del fet de ser
tolerants els uns amb els altres i gaudir de la nostra amistat.
P5

TALLERS DE PLÀSTICA

Aquest segon trimestre hem estrenat a primer una nova
organització de l’àrea de plàstica. Cada tres setmanes podrem
anar escollint diferents tallers fins a fer-los tots i, a més a més,
podrem conèixer i treballar amb nens i nenes de les altres classes
de primer. Cada tutora ens ajudarà a pensar i crear una activitat

amb la nostra parella i després ens guiarà per portar-la a la
pràctica. Al final, sortiran dos treballs iguals o diferents i ens els
podrem emportar a casa.
Aquí teniu una mostra del de pintura, però també farem
pasta de sal, collage i un de cosir. Ens agrada molt i estem molt
contents. Fins la propera!
1r Primària
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Vida a l’escola. Primària

Els nens i nenes grans i els petits vam fer una trobada de
convivencia i conjuntament a les classes i després al pati, vam
tenir uns moments de reflexió.

ELS DINOSAURES

Els nens i nenes de 2n D hem triat estudiar els DINOSAURES.
N’estem aprenent moltes coses, què menjaven, com eren, on
vivien, noms que tenien, dents, esquelet, com es desplaçaven,
com es defensaven... i també els hem dibuixat i els hem fet amb
plastilina.

Vida a l’escola. Primària

Aquest trimestre treballarem a partir d’un projecte. Els nens
i nenes de 2n A Els animals, els de 2n B els aliments, 2n C com es
fa un eclipsi i els de 2n D els dinosaures.

2n Primària

DENIP 3r PRIMÀRIA

Els nens de 3r hem anat a l’edifici de Secundària, per
celebrar el DENIP (Dia Escolar de No violència i Pau). Abans, ens
han repartit uns paperets amb unes paraules com : amor,
amistat, compartir… Ens ha tocat les classes de 2n d’ESO i, a
l’entrar, havíem de buscar l’alumne gran que tenia la mateixa
paraula. Quan hem trobat la nostra parella, hem representat la
nostra paraula fent un dibuix en una cartolina groga. Després,
hem anat tots junts cap al nostre edifici i dos nens han llegit
com es construeix la pau. També hem escoltat una música
relaxada, mentre uns nens de P3 pujaven dalt de l’escenari i
ensenyaven un colom de la pau, molt gran. Els de Secundària
han tornat al seu “cole” i nosaltres hem pujat a les classes com
un dia normal.
3r Primària
el cr!t
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Vida a l’escola. Primària

DENIP
Els alumnes de 4t de Primària i els de 3r d’Eso el passat
dia 30 de gener vam poder compartir una estoneta per
reflexionar i parlar sobre la importància de la Pau. La
trobada va anar genial i ens ho vam passar molt bé.
Aquí teniu alguns dels dibuixos que va fer!!!
4t Primària

TREBALL COOPERATIU

DENIP

“ELS ANIMALS”
El dia 30 de Gener ens vam reunir tota l’escola des de P3 fins
Dia
a 2n de batxillerat, amb motiu de la celebració del D.E.N.I.P (D
Escolar de la No violència I la P au).
Uns dies abans, els de sisè com que només som tres classes ens
vam dividir en quatre grups per assajar el conte: El peix irisat, per
explicar-lo als alumnes de P3.
El conte parla d’un peix molt orgullós de les seves escates
brillants. El seu orgull el va cegar i ningú no volia saber res d’ell. Aviat
es va adonar que no tot era la bellesa de les escates sinó que també
importava ser amable i generós i tenir amics. Tothom li demanava
una escata lluent i finalment se’n va quedar només una. Però va ser
feliç com mai ho havia estat.
També vam fer unes medalles per regalar als companys de P3
on havíem d’il·lustrar alguna cosa del conte.
Arribat el dimarts, els de sisè vam baixar a les aules de P.3 i els
hi vam explicar el conte i després de penjar les medalles als més petits
de l’escola, vam sortir al pati, on dos companys van llegir un manifest
sobre la PAU
PAU. I així va acabar la nostra celebració del Dia Escolar de
la No violència I la Pau.

En el 1r trimestre, els alumnes de 5è hem fet un treball cooperatiu
sobre els animals. A la classe vam fer 4 grups de 6 o 7 persones, que
eren els especialistes. Cada grup va haver d’investigar sobre un grup
d’animals, uns tenien els rèptils, uns altres els equinoderms, d’altres els
primats...
Vam buscar informació i així vam saber, de què està cobert el seu cos,
què mengen, com es reprodueixen, on viuen, com respiren ...
Vam agafar una persona de cada grup i vam formar grups de 3 o 4
alumnes; cada especialista va aportar la informació del seu grup i
així vam poder completar un esquema amb la classificació de tots els
animals.
Per acabar l’experiència vam anar a l’Aquàrium de Barcelona, el dia
13 de desembre, vam veure una gran varietat d’animals aquàtics,
però a més a més, les professores van portar unes incubadores, on
cada un de nosaltres va portar un ou del qual alguns va néixer un
pollet.
Va ser molt divertit
Xavier Calvo
Patrícia Robledillo
Gemma Blanch
Joan Carles León
Helena Estapè
5è Primària D

Anna Toro
Sara Ibáñez
6è Primària
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BELLA TERRA

ESMORZAR SOLIDARI

Vida a l’escola. Secundària

El dia 26 de gener, divendres, vàrem fer el
nostre esmorzar solidari a l’escola, per apadrinar nens
i nenes del tercer món.

Darrere la finestra
s’amaga un cel estrellat.
Però poca estona es veu,
Els llums l’han il·luminat.

Aquest és un dia especial, ja que mengem un
esmorzar al qual no estem acostumats, com per
exemple menjar calent al mig de l’hivern a l’hora de
pati.

Tant petroli i tant de gas,
és que no es pot descansar?
Però amb diners i més diners
El petroli es fa pagar

Per participar en aquest esmorzar solidari, uns
dies abans s’han de comprar uns paperets, que son
les unitat que es venen, i quan arriba el dia de
l’esmorzar, només has de donar el paperet i els
responsables de l’esmorzar et donen el producte que
vas demanar ( xurros, pizza, frankfurt…).

Si l’home és tant intel·ligent,
no és conscient del que està fent?
Si tots ens esforcem,
a la Terra salvarem!
Que passarà amb les plantes?
Que passarà amb els animals?
Potser que molts s’extingiran.
Terra, bella Terra, com t’hauré estimat!

Aquest esmorzar l’organitzen nois i noies de
4t d’ESO, els mateixos que s’encarreguen de la
recollida i reciclatge de papers, amb els quals després
fan blocs de paper reciclat i venen el mateix dia que
es poden comprar els tiquets.

Estela Vilamala
1r ESO C

“EL MISTERIO DE LA ISLA TOCKLAND”

En definitiva, esperem que amb aquestes
activitats i els diners que s’hi recullen puguem
apadrinar molts nens del tercer món, així com també
esperem que puguem menjar més varietat d’esmorzars
per… esmorzar.

Els de 1r ESO ens vam llegir el trimestre passat un llibre titulat
”El misterio de la Isla de Tockland”.
Aquest trimestre ens ha vingut una noia a fer-nos una sessió del
llibre i ens va posar uns problemes- jocs (ja que el llibre en tenia
uns quants).
Alguns ja els sabíem però d’altres que no.
Un d’aquests era:
U- -T-Q- -S- - -N
També vam comentar com havia estat el llibre si ens havia agradat
o no.
La veritat és que molt bo no és però pels qui us agradin resoldre
problemes i endevinalles us agradarà.

Antonio Viscarri
Gerard Castrelo
2n ESO C

Marina Espínola
1r ESO A
el cr!t
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ELECCIONS ALS ESTATS UNITS

El divendres 19 de gener del 2007, els nens i nenes de 2n
d’ESO vam anar a la fàbrica de la Coca Cola. Aquesta fàbrica està a
Martorelles. Hi vam anar per veure les instal·lacions de la fàbrica i
perquè ens expliquessin el funcionament del concurs de la Coca
Cola.

Per primera vegada a la història, una dona i un afroamericà es presenten
a les eleccions americanes com a representants del partit demòcrata, per
guanyar les eleccions del 2008.

Vida a l’escola. Secundària

SORTIDA A LA COCA-COLA

La discussió actual és que molts demòcrates creuen que els Estats Units no
són prou madurs per tenir una dona o un afroamericà a la Casa Blan-ca.

Tots els anys, la companyia Coca-Cola fa un concurs de Però la disputa entre aquests dos contrincants com va? Segons les enredaccions, en català o castellà, per a totes les escoles de Catalunya questes, Hilary Clinton és la que te més possibilitats, ja que té més
i Espanya.
experiència, més influència política i és més popular entre els votants. I el
Un cop a la fàbrica, primer ens van portar a una sala on
ens van explicar què feien a la fàbrica i quins tipus d’envasaments
hi podem trobar. Ens van dir que a la fàbrica no fabriquen les CocaColes, sinó que fan els envasos per a la Coca Cola i altres productes
com la Fanta, el Nestea, etc., i que els líquids (i sobretot la seva
fórmula, que és un gran secret) els hi arriba directament de la
Coca-Cola dels Estats Units.

més important de tot: compta amb més de 100 milions de dòlars per a la
seva campanya, mentre que el seu contrincant Obama encara no ha
arribat als 50 milions. És per això que molta gent creu que la dona de
l’expresident Bill Clinton serà la guanyadora. Però enmig d’aquesta discussió
pot haver-hi una guerra social. Si guanya Hilary es dirà que ha sigut per
racisme i si al final guanya Obama es dirà que ha sigut per masclisme. Ho
tenen “complicat”, els electors.
Per tant, estem davants d’una pregunta cabdal: qui serà el representant
demò-crata a les properes eleccions americanes?

Després ens van passar un vídeo que explicava la història
de la Coca- Cola. Quan va acabar el vídeo ens van fer unes preguntes i qui les encertava rebia un regal.
Va ser en aquest moment que ens van fer l’explicació
sobre el concurs. Es tracta de fer una redacció (2 alumnes per
classe), que competirà a nivell de tot Catalunya si es fa en català,
i a nivell de tot l’estat espanyol, si es fa en castellà. Els premis són
molt atractius i n’hi ha d’individuals per a l’alumne guanyador i
també per als companys de la classe i l’escola.
A l’hora de sortir d’aquella sala ens van convidar a un
refresc. Quan ens el vam acabar no el podíem deixar a les taules,
sinó en una maquina que aixafava les llaunes.
Per acabar vam fer una visita a les instal·lacions de la
fàbrica i ens van donar una gorra i un tub, que és la base per fer les
ampolles de plàstic de 2 litres.
Va ser una activitat que ens va agradar perquè vam sortir
de l’escola, vam visitar un espai que no coneixíem i ens van explicar les bases d’un concurs en el qual us pocs privilegiats hi participaran.
Clara Espinasa
Belén Sellarés
2n ESO D
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Jennifer Garcia
Marta Castelló
2 ESO B

QUI NO TE INFORMACIÓ NO TE OPINIÓ
Nosaltres, els de variable de 2n d’ESO: “Qui no te informació
no te opinió” ens ho passem bé en aquesta hora de variable, per que el
Sr. Borralleras fa que aquesta hora sigui divertida. En aquests moments
estem fent un treball amb enquestes. El grup s’ha dividit en petits grups
de dues o tres persones i passem les enquestes als alumnes de l’escola,
familiars o gent del carrer. Es tracta d’una enquesta sobre els diaris.
Aquest treball és força divertit. Per exemple, al gener vam
anar a la Porxada .Allà vam passar l’enquesta a la gent que hi estava
passejant. Quan estem a la classe mirem diferents diaris i analitzem els
seus apartats.
Com a conclusió, “Qui no te informació no te opinió” és un
variable divertit i entretingut. A més, a la classe no hi ha soroll i el Sr.
Borralleras sempre ens explica anècdotes de les seves.
Andrés López
Gerard Abad
2n ESO C
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DENIP

Al començament del dia, els nens de primària van venir a la
nostra classe, nosaltres ens tocava els alumnes de 3r de primària
B. Ells portaven cartolines i nosaltres portàvem els colors,
encara que hi havia algun descuidat de la nostra classe que no
portava els colors... Teníem un paperet que posava: PAU,
GENEROSITAT,COR... Nosaltres teníem els mateixos papers i
havíem d’aparellar-nos amb l’alumne de primària que tenia la
mateixa paraula. Després, es alumnes de primària havien de
dibuixar el que posava en el paper i nosaltres els ajudàvem.
Més tard vam anar a l’escola de primària, on vam escoltar un
discurs sobre la pau.

RECICLATGE DE PAPER

Aleshores vam tornar cap a les nostres respectives classes,
havent de fer classe.

El passat mes d’octubre, dos alumnes de cada curs de
2n d’ESO van haver d’examinar el contingut de les papereres de
reciclatge que hi ha a cada classe.
A nosaltres l’experiència ens va resultar una mica nova,
ja que era el primer cop que ens tocava fer-ho i creiem que era
un pèl fastigós: hi havia objectes que no pertocaven a aquella
paperera (entrepà, mocadors…). També hi havia objectes d’ús
escolar (subralladors, bolis, llapis…).
Nosaltres creiem que fer buidar la paperera als alumnes
de les classes es fa perquè sapiguem com se senten les persones
que han de separar els residus que generem i ells trien el material
renovable del no renovable. Vistos els resultats que sortien de la
nostra paperera vàrem pensar que podíem millorar en alguns
aspectes que no acabàvem de fer correctament. L’altra raó per
la qual ens van fer buidar la paperera va ser per fer-nos adonar
que a la pròpia classe no som curosos a l’hora de llençar a la
paperera de reciclatge el que realment és de reciclatge.
En el nostre municipi hi ha abocadors de roba que van
a parar a centres que trien quina es pot aprofitar, com la parròquia
de Sant Esteve. Els altres residus que generem, com el paper, el
vidre, la matèria orgànica, plàstics… els portem als abocadors
corresponents, com el de Santa Maria de Palautordera.
Si tothom fos mes conscient de reciclar els residus que
generem podríem fer del món un lloc més agradable.

Ens va agradar fer una activitat compartida amb alumnes de
primària, i encara més que el motiu fos reflexionar sobre la
pau.
Josep Juarez
Guillem Vicente
2n ESO B
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Vida a l’escola. Secundària

El dia 30 de gener vam celebrar el Dia Escolar de la No violència
I si a la Pau (DENIP).
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Josep Arabia
Pere Baucells
2n ESO B

Vida a l’escola. Secundària

TERTÚLIA LITERÁRIA
El dia 19 de desembre, de deu a onze del matí, els alumnes de segon d’ESO A, juntament amb la Cristina Pelló i en David
Bernabeu, vam cel·lebrar una tertúlia literària.
Durant les setmanes anteriors vam utilitzar part d’algunes classes de català per decidir com ho faríem i qui compraria, amb els
diners de tots, el té i les pastes, també vam començar a preparar i redactar els escrits. Ens havíem de vestir elegants, els nois pentinats
amb clenxa, amb corbata, camisa, i pantalons de mudar. Les noies també amb corbata, camisa i els cabells ben recollits. Després de
servir el te, repartir les pastes i posar les taules en rotllana, vam llegir els nostres escrits: poemes, monòlegs, narracions curtes... Ah! I
en els quatre idiomes, per cert, hi havia obres en francès, anglès, català i castellà.
La nostra opinió és que va ser una experiència magnífica, per augmentar la qualitat de la nostra escriptura, practicant i
escoltant, i per minvar la vergonya d’alguns a parlar en públic.
Aquí teniu alguns exemples de les nostres obres:

Mònica Ausàs
Josep Maria Catot
Anna del Bas
Georgina Julià
Núria Larruy
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MASSATGES

Vida a l’escola. Secundària

Durant el segon trimestre, els alumnes de 2n d’ESO, a l’assignatura
d’educació física, estem treballant, entre altres activitats, els
massatges: coneixerem els seus orígens, els seus significats,
diferents maneres de fer un massatge i els passos a seguir per
realitzar-ne un correctament.
Durant la primera sessió vam veure un vídeo on se’ns explicava
què és un massatge i ens mostraven com fer-ne un. A la segona
sessió ja vam començar a fer massatges a les cames, amb ajuda
d’un dossier i de la professora.
Els passos bàsics per fer un massatge a qualsevol part del cos són:
·
Passos neuroscedants
·
Friccions
·
Renovació venosa
·
Amassaments digitals
·
Còncaves
·
Radiació solar
·
Passos neurocedants
El material que vam utilitzar per a fer un massatge va ser:
·
Tovallola
·
Crema/oli (no era obligatori, si no en portàvem ens en
deixava la professora)
·
Roba adequada per fer el massatge a la zona indicada
A la tercera sessió vam fer el massatge a l’esquena. I a la pròxima
sessió el farem al cap o als braços.
Al final de cada sessió omplim un full per saber com ha anat la
classe (el que hem après mentre fèiem el massatge, com ens
hem sentit, anècdotes...).
Per a nosaltres aquesta és una activitat nova i ens agrada, perquè
relaxa.

Laia Larruy
Alba Estapé
2n ESO D
el cr!t
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ANIMACIÓ DEL LLIBRE: “Mai no tingueu catorze anys”

El dia 13 de desembre de 2006, una coordinadora del apartament
d’animació de la lectura de la editorial Edebé va venir a classe a
fer diverses activitats relacionades amb el llibre “Mai no tingueu
catorze anys”, de Roberto Santiago i Jesús Olmo, que havíem llegit
a català.
D’entrada ens va explicar les parts d’un llibre. També deixà
clar que la il·lustració de fora no és la portada, sinó la coberta.
Abans de començar ens va parlar de d’il·lustrador (Paco Jiménez) i la
seva forma d’expressar-se.
A continuació vam passar al tema principal d’aquella
animació. La coordinadora col·locà a la pissarra diferents targetes i
preparà un memory. Per cada parella que fèiem, ella preguntava
sobre l’autor, els personatges o la història o interpretava una part
del llibre teatralment. Fins i tot ens va ensenyar un “llenguatge” molt
estrafolari, el vesrein! (separeu la paraula en síl·labes i comenceu a
llegir des de l’ultima cap a la primera).
En definitiva va ser una activitat molt diferent a les que
estem acostumats i personalment em va agradar molt.
Gerard Rodríguez
2n ESO B

Al primer trimestre, la lectura obligatòria de català va ser el llibre: Mai
no tingueu 14 anys.
Un dia va venir a classe de català una noia que era de l’editorial Edebé.
Ella ens va explicar moltes coses sobre els llibres: la portada, la
contraportada, el llom, la tapa...
Després d’aquesta activitat de la descoberta del llibre, la noia ens va
parlar del llibre. Ens va preparar una activitat, que va resultar molt
divertida. A la pissarra va penjar unes cartolines plastificades i ens va
fer jugar a un joc de parelles. Quan endevinàvem una parella, la noia
ens feia una sèrie de preguntes sobre el llibre, com es deien els
personatges, com es deia el protagonista, qui era l’antagonista...
Va ser una manera entretinguda i divertida de parlar sobre el llibre.
Jordi Cívico
2n ESO B
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DENIP: DIA ESCOLAR NO VIOLÈNCIA I LA PAU
Com tots sabeu el passat dimarts dia 30 de gener es va celebrar
el Dia E scolar de la N o violència I la Pau. Tota l’escola hi va
participar; primària, secundària i batxillerat. Els alumnes de
primària, que es trobaven a l’altre edifici, van venir a
secundària i a batxillerat. Cada nen portava un paper amb
algun significat de solidaritat, igual que qualsevol altra persona
dels més grans. Consistia en què s’havien de trobar i junts
crear un dibuix que representes la paraula que tenien en comú.
Més tard, quan van marxar, nosaltres vam anar cap a l’altre
edifici a escoltar diferents escrits, entre ells, un que va llegir la
Judit Domínguez .
Va ser un dia molt gratificant, ja que vam poder compartir i
conèixer a altres companys més petits que nosaltres, que
esperem que en un futur faran el mateix que nosaltres seguint
el nostre exemple

Stephie Frahm F.
3r ESO C

DENIP

Voldries un món amb pau? Un món on la llibertat no tingués
fronteres i cadascú pogués decidir el seu propi camí? La solució és
mentalitzar-nos i unir-nos per aconseguir-ho. La manera de fer-ho
que ens van proposar a aquí, com a tantes altres escoles, és el DENIP.
Fins ara potser has vist aquestes lletres sense saber que signifiquen
“Dia Escolar de la No-violència I la Pau”.
Organitzat des de fa anys per nombroses escoles, aquesta
diada té com a objectiu mostrar que la construcció de la pau és una
tasca col·lectiva, que requereix un compromís diari i una aproximació
a alguns dels conflictes oblidats per a recordar que, encara que no es
parli d’elles en els mitjans, són moltes les persones que pateixen les
conseqüències del silenci internacional.
La decisió de que el DENIP se celebrés el dia 30 de gener va
ser promoguda per la mort de Martin Luther King, un defensor dels
drets humans i la igualtat entre races, que va ser assassinat als Estats
Units.

L’activitat que vam realitzar a l’escola va tractar de reunirnos amb nens i nenes de 5è i “intentar dibuixar” entre els dos un símbol
relacionat amb la pau. A continuació ens vam dirigir a l’abarrotat pati
de l’edifici de primària per assistir a la celebració conjunta, amb tots
els cursos de l’escola.
Resulta que al final ens ho vam passar tan bé que l’estona
se’ns va escapar d’una volada, tot i que vam aprendre a apreciar millor
el significat de la pau. Tants anys compartint l’esperit d’aquest dia ens
fa pensar en la rellevància que té i ens anima a transmetre aquest
sentiment a tot el nostre entorn.
En resum, podríem dir que és important que es valori tant
aquest concepte, ara que sembla que els valors més elementals comencen
a perdre’s en aquest món tan influenciat per les informacions subjectives,
la violència i el terrorisme.
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Xavier Vernet
4t ESO C
Oriol Aragón
4t ESO A

LA PLAÇA DEL DIAMANT
personatges secundaris de la novel·la, els seus fills, la
veïna i els amics del marit; són sempre esmentats per la
protagonista perquè no tenen més importància que la
que ella els dóna.

Com cada vegada que actuen per a grups escolars, els
actors van oferir-nos part del seu temps per fer un
col·loqui i, així, aclarir idees a l’hora d’entendre el text,
cosa que sempre és d’agrair.

Tot i que només hi participaven un actor i una actriu
que representaven a tres personatges en total, la
protagonista i els seus dos marits; és una bona adaptació,
ja que dóna a entendre el patiment de la protagonista
(Natàlia-Colometa) que tan bé descriu Mercè Rodoreda i
que no es reflecteix fàcilment en un escenari. Els

María Pin
2n Batxillerat B

PAISATGE I VEU II
« Escenaris de lluita, paraules de la memòria»
Aquest és el segon any que fem la sortida de memòria
històrica a Gandesa.
Parlar de memòria històrica ara és fàcil perquè està de
moda. Des de fa quatre o cinc anys se’n parla força però no tothom
ho veu clar, hi ha forces polítiques i ciutadans i ciutadanes que
pensen que parlar del passat desenterra odis i venjances i que el
passat, passat està i que més val deixar-lo dormir.
No tots ho veiem igual, molts som del parer que cal fer
memòria del passat,
passat que el passat ens ha de servir
Aprendre del passat per construir
d’aprenentatge de futur. “Aprendre
un futur millor”,
millor “evitar en el futur els errors del passat” aquest
ha de ser el lema i si és aquest, no hi ha ni odi ni venjança, només
hi ha coneixement.
Estic convençuda que la història és una bona eina de
llibertat, una bona eina per aprendre tolerància, respecte,
responsabilitat i un munt més de valors que fonamenten (o si més
no haurien de fonamentar!) la democràcia i per tant l’esperit de
ciutadania. Per aquesta raó, fa anys que procuro que l’alumnat de
Batxillerat faci activitats de contacte directe amb escenaris de la
el cr!t
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Tal i com van fent des de fa uns anys, la companyia de
teatre Accés Teatre que actua al Teatre Ponent, ha
escenificat algunes de les lectures obligatòries de
batxillerat. El passat 16 de gener, els alumnes de segon
de batxillerat vam anar a veure l’adaptació de l’obra de
Mercè Rodoreda La plaça del Diamant , una obra
psicològica ambientada entre la segona República i el
primer Franquisme.

Guerra Civil espanyola i que es vegi en l’obligació de preguntar a
la gent gran què en recorda d’aquells fets i com els va viure.
De manera que la sortida a Gandesa pretén complementar
la visió de la història de Catalunya i d’Espanya que es dóna a les
classes. La sortida permet que l’alumnat entri en contacte directe
amb els espais geogràfics concrets, bàsicament els que es troben
a la Serra de Pàndols i a la Serra de Cavalls, amb les evidències, des
d’allò que es pot veure en el museu, com són armes, fotografies,
cartes, vestuari, material sanitari, etc., fins al poble destruït de
Corbera d’Ebre. La sortida permet a l’alumnat parlar amb la gent
gran de la zona per tal de conèixer petites històries personal que
són part de la nostra Història col·lectiva. A través de la sortida,
l’alumnat pot fer-se a la idea del que va significar la batalla de
l’Ebre i tota la Guerra, és una forma d’entrar més en la història, de
viure-la més. Aquesta em sembla una bona forma per tal que no
perdin la memòria del que va significar un fet tan traumàtic com
la Guerra Civil espanyola.
No oblidar-ho per no repetir-ho, recordar-ho perquè és
la nostra obligació amb les víctimes.
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GANDESA
El passat dia 18 i 19 de gener els alumnes de segon de
batxillerat vam anar a Gandesa, una sortida organitzada

material de la guerra: uniformes, armament,
medicaments, notícies de diaris...
Fins a les set de la tarda vam tenir temps per estar a
Gandesa i començar la nostra recerca de la història
oral, entrevistant a gent gran del poble per tal de
conèixer el que va passar en el decurs de la Guerra
Civil

des del departament d’història.
Per començar, l’alumnat ens vam dividir en dos grups:
republicans i nacionals. Cadascú tenia unes activitats
marcades i preparades per realitzar.
Els republicans van pujar a la cota 705 on van haver de
caminar 4 Km de pujada i 4 Km de baixada. Allà a dalt,
van poder observar els monuments en record de la lleva
del Biberó. Tornant cap a Gandesa es van passar a veure
les trinxeres.
El grup dels nacionals, d’altra banda, van visitar les
trinxeres i els monuments al terç de Requetés de la Mare
de Déu de Montserrat.

De quatre a cinc de la tarda vam visitar el Museu de
Gandesa on vam poder veure un vídeo i on s’hi exposava

A les set ens vam desplaçar fins a Sant Carles de la
Ràpita, on estava situada la casa. Ens van repartir les
habitacions, vam sopar i ens vam organitzar per fer el
joc de nit: republicans i nacionals enfrontats. El joc
consistia en trobar les banderes del bàndol oposat que
prèviament havien amagat. Després d’una hora de
presoners, membres corrent, banderes descobertes... els
nacionals es van fer amb la victòria. Ja era tard i ens
va tocar anar a dormir.
A l’endemà, tothom a dos quarts de vuit de peu. Vam
esmorzar i després de fer-nos la foto de grup varem
anar a Gandesa a seguir amb la recuperació de la
memòria històrica.
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Aquesta obra va ser interpretada per dues noies,
una de les quals interpretava diversos papers. L’obra
tracta sobre una noia que se’n va estudiar a la
universitat de Barcelona, i allà s’allotja a casa de la
família de la seva mare. L’obra està ambientada al
anys quaranta després de la guerra civil i explica una
mica la decadència de la família.

A dos quarts d’una ens retrobem per anar a Corbera
d’Ebre, un poble destruït durant la Batalla de l’Ebre on
havien de seguir l’abecedari de la Pau. Allà és on vam
dinar.
Quan faltaven vint minuts per les tres de la tarda, pugem
a l’autocar i cap a Granollers un altre cop.
Dos dies a Gandesa, un dels escenaris de la batalla de
l’Ebre, un fet decisiu per a l’acabament de la Guerra Civil.
Núria Lancharro
2n Batxillerat A

Quan arriba allà la seva vida canvia
completament degut a l’actitud i el comportament
de la seva família. A la universitat coneix una noia i
posteriorment es fan amigues. Aquesta noia influencia molt a la protagonista i la duu per un camí erroni.
Després de totes les coses que li passen, la noia
decideix tornar al poble on vivia i li queda una record
bastant dolent de la ciutat de Barcelona.
En general, l’obra ens ha semblat molt correcte
pel que fa l’argument, ja que, això pot passar a la
vida real actualment. En quan els papers que realitzen
les dues actrius, estaven molt treballats perquè
interpretaven a molts personatges de diferent caràcter.
Edu Fernández
Carla Prat
Gerard Hernando
1r Batxillerat A
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El dia 23 de gener vam anar al teatre de Ponent
a veure l’obra “Nada” de Carmen Laforet.

Vida a l’escola. Batxillerat

DENIP

SALVACORAZONES

El passat dia 30 de Gener, l’escola Pia es va sumar a
altres centres al fer alguna activitat per celebrar el dia del
DENIP: dia escolar de la no violència i pau.

El passat dimecres 24 de gener, un dia qualsevol per a
molta gent, va ser un dia molt especial per una
quarantena d’alumnes de Batxillerat que vam tenir
l’oportunitat d’assistir a un curset que sota la
denominació de “salvar cors”, sis doctors i doctores ens
van ensenyar unes tècniques bàsiques de primers
auxilis.

L’activitat consistia en unir cada classe de l’escola
del carrer Guayaquil amb una del col·legi del carrer St. Esteve,
i així cada alumne s’ajuntava amb un altre de més petit per fer
un dibuix relacionat amb aquest dret que tant sovint és violat.
Un cop fet el dibuix per la pau, tot l’escola va baixar al
pati per escoltar la lectura d’un manifest llegit per un alumne
de cada edifici, a favor de la pau i en contra de la violència.

L’experiència va ser bona ja que permetia estar fent
quelcom tots junts amb gent d’edats. Tot i així, resulta
insuficient per solucionar aquest problema present a tots els
racons del planeta, ja que només amb paraules i dibuixos,
sense acció, no s’avançarà.

En quatre aules de la nostra escola del C/
Guayaquil i durant quatre hores, de 2/4 de 4 a 2/4 de 8
van estar amb nosaltres i ens van ensenyar què s’ha de
fer quan ens trobem una persona inconscient i que no
respira o que el cor no li batega, tant en el seu fonament
teòric com en la seva vessant pràctica. Ens van
impressionar molt quan, en un moment donat, ens van
ensenyar què s’hauria de fer per salvar vides als nadons
o nens petits que s’empassen alguna cosa. En acabar,
ens van fer un examen per mirar si havíem après alguna
cosa. I és que després d’aquest curset, hem ampliat
una miqueta més els nostres coneixements mèdics.
Des d’aquí ens agradaria fer una crida: si tens
l’oportunitat de fer un curset com aquest, no la deixis
passar, ja que pot ser que algun dia puguis salvar una
vida que encara no és la seva hora.
Judit Escura
Bernat Pi
1r Batxillerat B

Perquè la violència és present a casa, a l’escola, pels
carrers, etc. Per tant tots en som responsables: alumnes,
pares i professors, direcció, etc.
Ja és hora que deixem les paraules i construïm un
camí cap a la PAU.
Vicenç Esteve
Joan Font
Josep Sánchez
1r Batxillerat C
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Escola - Empresa

PGS - Talla amb els mal rotllos
Durant les dues últimes setmanes de desembre, abans de les vacances
de Nadal, els alumnes del Programa de Garantia Social de la nostra
escola van fer un taller anomenat Talla amb els mals rotllos.

Albert Subirats (PGS – elèctric)
“La xerrada sobre els mals rotllos parla d’algunes situacions difícils de
controlar que ens podem trobar en una relació i la millor solució quan
tot es complica tant és deixar-ho estar. Ens van ensenyar que en la
nostra vida quotidiana costa molt tallar o deixar a algú que de veritat
t’agrada però al mateix temps aquesta persona t’està perjudicant a tu
i a la teva vida”

Els alumnes del PGS de l’Escola Pia Granollers de la mà de l’Ajuntament
de Granollers i de la seva oficina tècnica del pla per a la igualtat
d’oportunitats han col·laborat en aquestes activitats juntament amb
el col·lectiu El Safareig.

Talla amb el mals rotllos és un programa de sensibilització i prevenció
de les violències vers les dones dirigit a persones adolescents i joves
que impulsa l’Institut Català del Departament d’Educació.

Enric Taña (PGS – mecànic)
“Penso que va ser molt útil per reflexionar sobre les nostres parelles, si
ens tracten o les tractem com una parella que de debò s’estima. Vam
aprendre com iniciar una nova relació i com mantenir-la bé i sense
problemes”

En el marc del Talla amb els mals rotllos… enRAONA s’han fet diferents
accions formatives amb la finalitat de proporcionar eines i recursos
a la població jove perquè esdevingui agents actius en la prevenció de
les relacions abusives, tot promovent el respecte mutu entre els sexes
i la resolució no violenta dels conflictes.

José Carlos Bartolomé (PGS – administratiu)
“Veig prou bé aquest taller perquè serveix per reflexionar d’allò que
passa actualment al carrer i a casa”

Carlos Julién (PGS –elèctric)
“Crec que la xerrada va ser molt entretinguda. Penso que sí que hi ha
mals rotllos en les relacions i el millor per estar bé és la confiança, amb
la confiança es poden solucionar molts problemes. La xerrada va ser
positiva perquè si alguna persona patia aquest problema i s’hi veia
identificada tallaria amb la relació abans no fos massa tard.

Alba López (PGS – administratiu)
Els nostres alumnes van destacar l’interès i la perplexitat que els va
suscitar aquest taller que es va realitzar mitjançant dues sessions de
dues hores cadascuna per a cada grup dels nostres PGS (dos grups
d’administratius, un grup d’elèctrics i un grup de mecànics).
Seguidament destaquem algunes frases, expressions o idees que més
van sorprendre als nostres alumnes:
“La frase que més em va xocar va ser que per la desconfiança s’arribava
a matar”
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La teca de la Mediateca

NOVA TAULA
Si heu passat per la biblioteca de primària haureu vist que tenim una nova
taula per al bibliotecari. Fins ara n’hi havia una de molt vella i petita. Ara
l’hem canviada per una de força més gran, de manera que podem atendre
millor les persones que ens vénen a consultar alguna cosa. El major tamany
de la taula també ens permet treballar amb més comoditat. Esperem poder
continuar millorant la biblioteca i els seus serveis perquè n’obtingueu el
màxim profit.

LLIBRES A LA BIBLIOTECA
El darrer dia de curs abans de la vacances de Nadal (ja fa dies
d’això, oi?), a la biblioteca de primària vam exposar llibres per als
alumnes d’infantil i primària. Es tracten d’obres que hem anat
adquirint des de l’inici de curs i que han passat a formar part del
fons de la biblioteca. Aquests materials es poden consultar a la
mateixa biblioteca o bé es poden endur en préstec a casa. El que
volem és que s’utilitzin, tant els de lectura com els de
coneixements, i que us serveixin per aprendre i per passar-vosho bé.
Aquesta exposició és la mateixa que fem cada curs en les
mateixes dates.

JO SOC MEDIATECARI

Nosaltres som dues noies de 2n d’ESO apuntades al variable JO SÓC
MEDIATECARI, que es fa al segon trimestre. En total som un grup de
vint alumnes. Aquest variable es fa a la mediateca, però també hem
anat a altres biblioteques de Granollers.
Jo sóc mediatecari és un variable per aprendre coses de la mediateca.
Estem dividits en tres grups i cada dia ens toca una feina diferent.
Aquestes feines són:
·
Treball de la mediateca à Fem la feina que fa o pot fer un
mediatecari.
·
Coneixement de la mediateca à Fem diferents exercicis per
saber com és una mediateca i aprofitar al màxim els seus
recursos.
·
Lectura à Ens deixa 50 minuts per llegir un dels llibres que
ens va presentar sol començar el variable.

Els últims 10 minuts de classe ens dediquem a ordenar i posar bé
aquells llibres que no estan al seu lloc, que estan mal col·locats, a
ordenar taules i cadires, i a deixar correctament les pantalles dels
ordinadors.
Hi ha dies en què en el variable estem tots junts, ja sigui perquè sortim
de la mediateca o bé perquè fem una activitat conjunta. Fins ara hem
anat dos cops a la Biblioteca Can Pedrals. Allà ens va explicar certes
coses, que ens van servir per fer un concurs. Hem d’anar també a la
llibreria La Gralla i a la biblioteca Roca Umbert.
La nostra opinió és que es tracta d’un variable que permet aprendre
moltes coses de la mediateca.
Christine Nieto
Anna Perez
2n ESO
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BIBLIOTECA SOBRE RODES

El 18 de gener passat, la mestra i escriptora Lola Casas va fer una
xerrada relacionada amb el tema de la lectura. Concretament es titulava:
Per què els meus alumnes llegeixen? El mestre lector.
La Lola Casas fa moltíssims anys que és mestra de primària i sempre
s’ha preocupat per estendre l’hàbit lector entre els seus alumnes. El gust
per la lectura no s’adquireix de manera espontània ni per imposició
divina. Cal treballar-ho i mimar-ho. A continuació s’exposen els tres
eixos al voltant dels quals Lola basa la seva tasca sobre la lectura a
l’escola on treballa:

Els alumnes de P3, P4 i P5 els han regalat una biblioteca amb
rodes. Els més petits de l’edifici de Primària durant les estones
destinades a la lectura i per facilitar-los la mobilitat poden gaudir
d’aquests carros que veieu a les fotografies.
En aquests carros hi ha un munt de llibres que els alumnes poden
observar, mirar, llegir, escoltar i el més fantàstic és que de ben
segur que els fa volar la imaginació fins a llocs molt llunyans.

-

Els treballs per projectes: impliquen servir, emprar la biblioteca (tant la de l’escola com la pública), conèixer el seu fons,
saber-s’hi moure, aprendre a accedir a la informació...
La biblioteca d’aula: a inici de curs, els nens i nenes porten
llibres a l’escola, que deixen en dipòsit a l’aula. Quan s’han
llegit els propis, els mateixos alumnes se’ls recomanen entre
ells. Els llibres s’han de llegir només quan agraden. Els alumnes
de la Lola llegeixen al voltant de 12 llibres per curs, tot i que
insisteix en què cal acceptar la situació lectora de cada cas
en particular. Com a mestre cal vigilar a no frustrar les ganes
lectores del nen.
El darrer eix és el mestre lector: perquè els alumnes llegeixin
se’ls hi ha de llegir. La Lola llegeix cada dia, a l’inici de la
classe, un trosset d’un llibre, durant uns 10 minuts
aproximadament. Els llibres que llegeix són aquells que a ella
li han agradat, llibres que es poden llegir en veu alta i tenint
en compte el grup que es té al davant.
La xerrada de la Lola Casas va tenir lloc en el marc del seminari sobre
biblioteques escolars que organitza el Centre de Recursos de Granollers,
formació en la qual participa la nostra mediateca.

BIBLIOTECÀRIA A PRIMÀRIA
Des del mes de gener fins al mes de juny, cada matí tenim la
Montse a la biblioteca de primària. La Montse és una noia que
durant mig any està a l’escola realitzant diferents tasques, i una
d’elles és ajudar a la biblioteca. Gràcies a ella hi ha una persona
responsable de la biblioteca cada matí, de manera que atén els
alumnes i professors que necessiten algun material, han de fer
una consulta, etc. etc. També va molt bé que hi sigui perquè
ordena els llibres, els classifica, els desa al seu lloc, gestiona els
aparells audiovisuals... Llàstima que només hi sigui fins al juny,
perquè la seva tasca és molt profitosa.
el cr!t
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La teca de la Mediateca

PERQUÈ ELS MEUS ALUMNES LLEGEIXEN?

La veritat és que s’ha fet esperar una mica, però des de fa unes setmanes
ja hi ha exposada, a l’entrada de la mediateca, l’orla dels alumnes que
van acabar 2n de batxillerat al juny passat. Tots tenen un somriure als
llavis i han quedat molt afavorits. Si ho voleu comprovar només cal
que passeu per la mediateca i aixequeu el cap quan arribeu al
capdamunt de les escales d’entrada. Ja veure quin goig que fan!

La teca de la Mediateca

SORTIDA A CAN PEDRALS
Els alumnes del crèdit variable de mediateca hem anat
dos cops a Can Pedrals, una de les dues biblioteques públiques que
tenim a Granollers. Allí hem fet vàries activitats:
·

Visita de la biblioteca, que és descobrir els espais de la
biblioteca, des dels més petits fins als més grans i també
les seves sales, on hi havia una persona responsable per
sala i que hi hagués ordre i silenci.

·

Activitat: vam arribar i l’encarregada de rebre’ns ens va
donar uns fulls tipus examen, ens va tornar a explicar
ràpidament les normes del dia anterior i, per parelles,
vam començar a fer l’activitat, que consistia a fer
recerques en el catàleg de la biblioteca penjat a internet.
Com que no hi va haver temps per acabar, ens el vam
endur per finalitzar-lo a la mediateca.

Després de visitar Can Pedrals, tots junts vam fer un
concurs: es tractava d’encertar preguntes relacionades amb Can
Pedrals i la mediateca (horaris, normes, sistemes de classificació,
etc. etc.). Ens vam dividir per grups, cada pregunta valia 1 punt, i
qui aconseguia 5 punts abans que la resta aconseguia una
gominola.
Va ser una manera divertida d’aprendre noves coses
relacionades amb la nostra mediateca i les biblioteques públiques
de la nostra ciutat.
Albert Gomez
Àlex Plana
2n ESO

FEINES ALS ÚLTIMS 10 MINUTS
En el variable de mediateca, quan falten 10 minuts perquè s’acabi
la classe, tots els integrants del variable tenim encarregades una
sèrie de feines, com per exemple: endreçar els llibre de text, els
còmics, els diccionaris, les enciclopèdies, etc. També hem de mirar
que no quedi cap sessió oberta en els ordinadors, que la pantalla
estigui a l’escriptori, que les cadires i taules, tant de la zona dels
ordinadors com de les altres zones de la mediateca, quedin
endreçades. També hem de recollir tots els papers que estan a sota
les taules o a sobre de les cadires.
Nosaltres creiem que en aquest crèdit variable, a part que pots
aprendre moltes coses, també pots aprendre com s’ordenen tots
els llibre de les mediateques, cosa que no sap qualsevol persona. A
nosaltres ens ha agradat apuntar-nos en aquest variable.
Aleix Escayola
Sergi Brunés
2n ESO
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PREMIS CIRIT

No hi va faltar res. Catifa vermella, un
conseller que els entregués, tota la pompositat i aire
aristocràtic del magnífic palau de la Generalitat, un
pica-pica al Patí dels Tarongers, els nervis, molts
nervis, l’emoció dels pares, l’orgull propi de ser allà,
la satisfacció de la tutora i del director, fotos i més
fotos, i els premis.
Van ser setanta treballs de recerca premiats i
deu premis a les escoles que més s’han esmerçat
durant el curs en inculcar l’esperit científic als seus
alumnes, entre les quals es trobava la nostra.

Després de superar els nervis i recollir el
diploma, tant nois com tutors, pares i directors
poguérem gaudir d’un pica-pica al Patí dels Tarongers
on vàrem poder fer-nos fotos amb l’honorable
conseller.

Després dels diversos discursos del director dels
Cirit, del conseller i de ex-premiats, es va procedir a
l’entrega dels premis. Un a un els autors anaven
sortint per recollir de mans del conseller Josep Huguet
un diploma acreditatiu i un obsequi. Cada cop
quedàvem menys gent per sortir i quan vaig sentir:
“El càncer de mama a Granollers” i el meu nom, les
cames em van tremolar. Realment, tot i que l’any
passat vaig renegar més d’un cop sobre la feina i el
temps que m’ocupava aquest treball, m’ha dut moltes
satisfaccions i aquell moment era el punt culminant.

En definitiva, un reconeixement a un feina de
llarga durada, que en ocasions va resultar feixuga però
amb un balanç final més que satisfactori, en la qual
el mèrit no és només de l’autor, en aquest cas meu,
sinó de molta més gent que hi participa posant el seu
granet de sorra com els metges, la tutora i també els
pares que pacientment aguanten més d’un moment
d’estrès i donen els ànims necessaris.

El treball, “El càncer de mama a Granollers”,
està dividit en dues parts. En la primera s’explica la
malaltia en cadascun dels seus matisos. Mentre que
la segona consta d’una recerca per veure si la nostra
ciutat està preparada per fer front a una malaltia
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Sabies que...

d’aquest abast. Per realitzar aquesta recerca vaig visitar
diversos estaments de les diferents parts dels processos
de prevenció, detecció, tractament i superació de la
malaltia, rebent sempre una inestimable ajuda de
metges i professionals que hi treballaven. A més a
més, vaig realitzar una enquesta a cinquanta
granollerines per observar la conscienciació de la
població i cinc entrevistes a dones que han patit la
malaltia, a les quals els hi he de donar les gràcies no
només per la seva col·laboració, sinó també per
ensenyar-me la part humana, la part complicada i la
força que suposa tenir ganes de viure.
A més a més, haver rebut aquest reconeixement
també li he d’agrair, sens dubte, a la meva tutora, Vicky
Valbuena, que també assistí amb mi el dia de l’entrega
i que m’ha proporcionat la seva visió del tema i m’ha
ensenyat el camí a seguir en moments en què no sabia
com continuar el treball.

Anar a la Generalitat. Mai m’ho hagués
imaginat. Anar allà on els homes i dones més
poderosos decideixen sobre el futur del país o, si més
no, es discuteixen sobre ell. El dia de l’entrega dels
premis Cirit difícilment l’oblidaré.

Sabies que...

PER ALS + PETITS
Pensem que aquests enllaços no només ens poden ser
útils a l’escola o a casa com a forma d’introduir els
nens i nenes en el món dels ordinadors, si no que poden ajudar-los a desenvolupar habilitats bàsiques:
coordinació, atenció, lateralitat, acció-reacció,
comunicació...
A més dels enllaços, intentarem anar posant alguns
consells útils a l’hora de jugar amb l’ordinador a casa.
El més bàsic, i de ben segur, el més útil, és la
conveniència de l’acompanyament de l’adult durant el
joc, per comentar i explicar les activitats. Proveu-ho, i
de segur que passareu una bona estona amb el vostre
fill (potser assegut a la falda, si és molt petit), i que ho
repetireu.

Recentment hem obert a la pàgina web de la nostra
escola una nova secció: per als més petits. La intenció
és anar seleccionat enllaços a diferents recursos
d’internet d’interès pels nens i nenes més petits, des
dels dos anys fins a principis de Cicle Inicial.

Podeu accedir-hi des de la pàgina general de l’escola:
wwww.granollers.escolapia.cat.

BREUS NOTÍCIES: SOBRE EL PROJECTE PAPERERES
- Ja ha estat enllestida la reparació de les papereres
que es vam fer malbé el curs passat, concretament han
estat 10: 1r ESO A,B,C i D, 2n ESO A, 3r ESO A,B i D, 4t
ESO A i 2n BATX B. Esperem que el curs vinent en siguin
menys, doncs, voldrà dir que haurem après a ser més
respectuosos...
- Hem posat en circulació tres noves papereres al
edifici de Guayaquil. La primera a l’aula de Música, la
segona a l’aula 16 i la tercera al soterrani. Amb aquestes
tres ja en tenim 45 en funcionament ...
- Al mes d’octubre vam iniciar una nova manera d’auditar
el material que s’aboca a les papereres de reciclatge. Hi
participen un parell d’alumnes de cada classe. Acabada
la feina de classificació dels materials en fem una
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- Com que diuen que una imatge té més força que 1000
paraules, se’ns va acudir que podíem aprofitar les imatges
preses durant les auditories del mes d’octubre per
valorar el grau d’assoliment del concepte
“ RECICLATGE de PAPER” que tenen les diferents
classes
classes. Amb aquesta intenció vam elaborar un pòster
de gran format que ha estat exposat al claustre de
l’escola fins a mitjans de Gener de 2007.

Sabies que...

fotografia
fotografia, que s’emporten a la classe. A final de curs
hi haurà una bona col·lecció de fotografies penjades a
les cartelleres, testimonis de l’evolució que ha tingut
cada classe vers el reciclatge de paper. De fet a les
tutories, si es creu convenient, es poden idear o adoptar
estratègies de grup per millorar la qüestió i augmentar
la sensibilitat ambiental. L’objectiu és treballar la
cooresponsabilitat en la generació de deixalles en un
moment en que les notícies del canvi climàtic estan en
les ment de tothom.

elaborat amb les dades de les auditories del mes de gener
i el penjarem al febrer...

- Amb ànims de fomentar l’ús correcte de les
papereres de reciclatge vam decidir premiar cada
mes a les classes que millor reciclen el paper
paper. En
aquest sentit les imatges de l’auditoria del mes
octubre de 2006 confirmen que els millors van ser
d’octubre
els alumnes de 2n ESO B
B. Pel que fa als mesos de
novembre-desembre de 2006 els millors han estat
els alumnes de 1r ESO C
C.
- A tots ells se’ls va obsequiar amb un bloc de notes
tamany DIN A5 (148 x 210) elaborat de manera artesanal
amb els fulls de paper escrits per una cara que es
recuperen de les papereres de reciclatge...

Els resultats obtinguts van ser:
Assoleixen de manera satisfactòria el concepte els
alumnes de 1r ESO C i molt satisfactòriament els de
2n ESO B.
Progressen adequadament:
1r ESO A,B i D, 2n ESO A,C i D,
3r ESO C, 1r BATX C, 2n BATX A i B.
Necessiten millorar: 3r ESO A,B i D, 4t ESO A,B,C i D,
1r BATX A, B i D, 2n BATX C i D.

Aquí els teniu feliços i contents. Enhorabona a tots!

Com veieu aquest pòster ens dona una visió global de
l’estat del reciclatge a totes les classes de l’edifici de
Guayaquil en un moment determinat. Porta, però, molta
feina fer-lo. Per això, hem decidit repetir-lo amb noves
dades només cada dos auditories. El proper, doncs, serà
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Coordinador Projecte Papereres amb el suport del grup
SKIMS*.
* “SKIMS” en romanès vol dir CANVI
CANVI.
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