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Cada curs acostumem a reservar aquesta editorial per
acomiadar-nos dels alumnes de 4t d’ ESO que no continuen
amb nosaltres i dels de 2n de batxillerat que, una vegada
acabats ja els seus estudis aquí, continuen, també, el seu
camí fora de l’escola. En el dia a dia de l’escola associem el
final d’aquests cursos amb dues activitats concretes: el
viatge de 4t i el sopar de 2n de batxillerat.
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Els alumnes de 4t d’ ESO aquest any van a París, i és en
aquest viatge on reforçaran els lligams personals no
solament entre ells, sinó amb el professorat que els
acompanya. Crec que poques vegades s’agraeix en veu alta
l’esforç, la disponibilitat i la dedicació del professorat que
acompanya els nostres alumnes en aquests viatges de final
de curs o fins i tot en les convivències o sortides
acadèmiques. Així que aprofito aquesta oportunitat per ferho públic. La responsabilitat que carreguen sobre les seves
esquenes és enorme. Qui s’emportaria el seu fill/a i més de
cent amics més de viatge? Ells, sí! Cada any programen
sortides i preparen conjuntament viatges amb els alumnes...
Perquè això sigui possible, perquè el viatge, les convivències
o les sortides siguin tot el profitoses que haurien de ser,
forçosament ha d’existir una relació que va més enllà de la
purament acadèmica.
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Els alumnes de 2n de batxillerat, abans de deixar-nos,
organitzen un sopar on conviden al professorat de l’escola;
ens agrada pensar que és la seva manera de reconèixer
aquests lligams, la seva manera de dir: farem una última
activitat junts i ja no serem alumnes i professors sinó
persones que s’acomiaden després de compartir un llarg
trajecte.
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http://granollers.escolapia.cat
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S’acaba el curs, ja tenim aquí el viatge de 4t i el sopar de 2n
de batxillerat. Gràcies, professors, per fer possible el viatge.
Gràcies, alumnes, per convidar-nos a un sopar de comiat.
Marina Mena
Directora Acadèmica Secundària- Batxillerat
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PLÁSTICA

Com que ha arribat l’estiu i tenim molta calor, els nens i nenes de
P 3 hem fet macedònia!
Cada un de nosaltres hem portat una fruita: taronja, pinya, poma,
plàtan o un parell de maduixes i entre tots a la classe l’hem observat,
rentat, pelat i... finalment ens l’hem menjat!
P3

Els nens i nenes de P 4 a l’hora de plàstica aprofitem per experimentar i descobrir noves tècniques per dibuixar i pintar.
Hem realitzat una activitat diferent de les realitzades fins ara. Ha
consistit en fer un dibuix lliure amb guixos de colors, però per tal
que no s’esborrés amb facilitat hem hagut de sucar els guixos dins
una barreja d’aigua amb sucre. Semblava màgia ja que un cop els
guixos molls el dibuix que fèiem ja quedava permanent a la
cartolina. La cartolina era de color negre i els dibuixos encara
semblaven més màgics.
Les nostres obres exposades al passadís demostren que ens estem
tornant en uns grans artistes...
Ens ha agradat molt dibuixar amb els guixos i de ben segur que ho
repetirem.

Vida a l’escola. Infantil

MACEDÒNIA PER A LA CALOR

P4

CELEBREM EL CENTENARI DE GEORGES REMI HER-GÉ
L’any 1907 va néixer l’escriptor de còmics Georges Remí, més
conegut com Hergé.
Aquest escriptor va ser el creador de Tintín i tots els seus amics.
Aprofitant la celebració dels cent anys d’Hergé a la biblioteca hi ha
una exposició i tots els nens i nenes de l’escola l’hem pogut visitar.
Els nens i nenes de P 5 hem mirat còmics de Tintin i ens hem fet
una medalla de l’heroi i el seu amic Milú i d’aquesta manera hem
festejat el seu aniversari.
P5
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Vida a l’escola. Primària

CARTES A JESÚS
A principi de curs els nens i les nenes de primer ens vam trobar
amb moltes novetats. Una d’elles va ser començar a veure que
teníem un llibre de religió i que parlàvem de Jesús moltes més
vegades que abans. Així el vam començar a conèixer més bé i a ser
conscients de la seva història i el seu missatge.
Ara que ja estem acabant el curs, hem volgut preguntar-li moltes
coses que encara no entenem i ens hem decidit a escriure’l una
carta. Voleu llegir alguna? L’hem preguntat moltes coses
interessants !!!!
1r Primària
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ELS CUCS DE SEDA

2n Primària

ELS DE 3r ESTEM ESTUDIANT GRANOLLERS
Els nens i nenes de 3r aquest trimestre estem treballant la nostra
ciutat, Granollers.
Estem fent moltes activitats i ens ho estem passant molt bé i a més
a més aprenem coses que no sabíem de la nostra ciutat.
Ara us explicarem una mica el que fem:
Vam anar a l’Ajuntament, on ens va atendre el senyor alcalde,
Josep Mayoral, que va ser molt amable i cordial, contestant-nos
totes les preguntes i dubtes que teníem. També ens van ensenyar
les diferents sales de reunions que tenen i la Cinta ens va explicar
i fer observar la façana de l’ajuntament, que per cert ens va agradar molt.

Hem parlat de les Fires que cada any se celebren durant el mes de
maig i que han anat canviant des de que es van començar fer fins
l’actualitat.

En fi, en ho estem passant molt bé i aprenent moltes coses perquè
les senyoretes diuen que encara ens falta un tros, el que parla de
la indústria, el comerç .els serveis,etc...
Ah!!! US RECOMENEM QUE ALGUN DIA SI NO HEU FET PASSEJADES
PER EL CASC ANTIC LES FEU.

3r
Primària A

Un altre dia, va venir la regidora de l’ajuntament, la senyora Pietat
Sanjuan aquí a l’escola per explicar-nos el que fa en aquesta
regidoria, que a nosaltres ens interessa molt. També li vam fer
moltes preguntes i ens les va respondre amablement.
Ara estem començant la part de Granollers antic, i anirem a fer el
recorregut per tota la part antiga. Aquest recorregut és molt
interessant perquè veurem on són els portals i les seves capelles,que
ara ja només en queden tres, la de Sants Metges, la de Santa
Esperança i la de Santa Anna.
També passarem per la part de la muralla que queda i veurem tot el
casc antic i la Porxada, que és el monument més típic i característic
de la ciutat.
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Vida a l’escola. Primària

A les classes de segon de primària tenim cucs de seda. Van arribar
que eren molt petits i hem pogut observar la seva evolució i
metamorfosi fins al final. La majoria ja han fet el capoll i a totes
les classes ja tenim alguna papallona. Ens ha agradat molt!!
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Vida a l’escola. Primària

SORTIDA AL PARC DE BOMBERS
Els dimecres dia 30 de maig, els nens/es de 4t A i B hem anat al
parc de bombers de Granollers. Hem anat perquè estem estudiant
la nostra comarca i perquè és un dels serveis més importants del
Vallès Oriental.
A peu ens hem dirigit cap al Passeig Fluvial i cap al final ens hem
parat a esmorzar. Després d’una petita aturada hem travessat el riu
Congost pel pont. Anant cap al parc de bombers hem vist la fàbrica
de les pastes Gallo.
En arribar al parc de bombers, ha sortit un camió perquè tenien
una emergència. Després ens hem repartit en tres grups. Ens han
ensenyat les seves instal·lacions, els seus vehicles i tot el material
que porten en el seu vestit i ens han deixat pujar en un dels
camions. Per acabar els hi hem fer preguntes i hem tornat a l’escola.
Albert Ventosa
María Martín
4t Primària B

XIX JORNADES D’ESPORT I CONVIVÈNCIA
En acabar de dinar, els monitors del taller de circ van representar
l’acte de cloenda, fent-nos passar una bona estona. També ens
van donar un obsequi de record de la Jornada.
Passades les quatre de la tarda, per escoles va començar a marxar
del pavelló, per anar a buscar l’autocar que ens portaria de retorn
a les nostres ciutats.
Va ser una experiència genial!

El divendres 4 de maig, tots els alumnes de 6è vam anar a Terrassa,
a participar en les XIX Jornades d’Esport i Convivència.
Prèviament, a l’assignatura d’educació física, vam poder triar
l’activitat a la que volíem participar. Hi havia un munt d’activitats
com: tennis, bàsquet, aventura, futbol americà, i tallers com el de
periodisme, castellers, esgrima...
Quan vam arribar a Terrassa ens va trobar que hi havia més de
1.000 nens i nenes de les diferents Escoles Pies de Catalunya,
repartits entre els diversos esports.
Des de dos quarts d’onze del matí fins a dos quarts de dues, cada
alumne va poder gaudir de l’esport que havien triat.
Cap a les dues tots ja estàvem dinant en un pavelló esportiu de
Terrassa, el de can Jofresa.

Sergi González
Sílvia Tintó
Clàudia Bassa
6è Primària
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TREBALLS EN GRUP

Vida a l’escola. Primària

Ja fa anys que fem treballs en grup, aquest curs a cinquè hem fet
molts més.
Per començar un treball en grup partim dels objectius que ens
dóna el mestre que ens marca cap a allà on hem d’anar. Els grups
solen ser d’entre 3-6 components que, generalment, els trien els
mestres o en algun cas els alumnes.
Ens repartim la feina entre els membres, busquem informació al
llibre de text, a enciclopèdies o a Internet, també busquem quines
poden ser les imatges més adequades.
Fem murals que serveixen per fer les exposicions que expliquem
als companys de classe. Per anar avançant en el treball fem servir
les “preguntes màgiques” de tutoria que ens ajuden a fer les coses
com han estat programades. Un cop acabada la feina del treball,
ens passen la prova i més tard ens donen un full on valorem el
treball dels companys i el nostre.
Les assignatures que més sovint fem servir per treballar en grup
son: anglès, mates, naturals i religió. A anglès i a religió fem obres
de teatre, actualment a mates fem el projecte de mesurar del pati
de l’escola, i a naturals exposicions sobre l’atmosfera, la Terra i el
paisatge.
Creiem que és important fer treballs en grup per aprendre a escoltar opinions noves i diferents, a comentar les coses que pensem,
a posar-nos d’acord i decidir, per tant a cooperar.
Ens agrada aquesta manera de treballar perquè ens repartim la
feina i cadascú fa una part i també és una manera d’estudiar i
aprendre millor.
Pol Garriga
Marta Serra
Montserrat Prunés
5è Primària C
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EL BÀDMINTON

El dia 26 d’abril va venir una metge a la classe, per fer-nos una
xerrada sobre el sexe i respondre tots els dubtes que poguéssim
tenir sobre el tema.
Nosaltres, uns dies abans, havíem preparat unes preguntes per
aquest dia.
Varem començar llegint les preguntes que varem fer.
La noia ens les va respondre i, nosaltres, sobre la marxa, anàvem
preguntant el que se’ns acudia.
Una de les coses que ens va deixar molt clara era que, sempre era
millor fer servir el preservatiu que no les píndoles per un seguit de
raons que ja esbrinareu.
A nosaltres aquesta xerrada ens va anar molt bé, perquè a nosaltres
ens fa vergonya parlar d’aquest tema i hem vist que és una cosa
natural, que no passa res per parlar-ne.
Creiem que va ser molt interessant perquè li vam poder consultar
qualsevol cosa sense cap por, ja que, durant l’activitat estàvem
només amb la noia, no hi va haver cap professor. Així doncs, no
ens vam tallar i no ens va fer vergonya fer cap tipus de pregunta.

Durant aquest curs els alumnes de 1r ESO hem treballat a fons el
bàdminton. El bàdminton és un esport que es juga amb raqueta ,
volant i amb una xarxa al mig. És molt divertit i apassionant, hi pot
jugar tothom. El seu objectiu és colpejar el volant amb la raqueta
enviant-lo al camp contrari i utilitzant cops com el servei, el clear,
la deixada o la esmaixada.
El seu origen pot situar-se a la Xina, a la Índia... Però el més curiós
va ser la seva introducció a Europa: un dia molt plujós en una
reunió d’oficials anglesos algú va proposar jugar amb raquetes de
tenis en una sala d’un castell, emprant com a objecte volador els
taps de les ampolles de cava enganxant-hi algunes plomes.
Va ser per primera vegada jocs d’exhibició als Jocs Olímpics de
Barcelona al 1992.
Al final del 3r trimestre hem celebrat l’entrega de premis de la
competició que vam organitzar al 2n trimestre. Ha estat un esport
molt gratificant que ens ha agradat força.
Maria Plaza
1r ESO A

Vida a l’escola. Secundària

LA XERRADA

Tamara Ndong
Mireia Brunés
1r ESO C

JOCS TRADICIONALS

Aquest trimestre a 1r d’ ESO estem treballat els jocs tradicionals.
Des de fa segles, els nens i nenes, joves i adults, d’una manera
espontània, han jugat a jocs a les places i als carrers, amb un
únic objectiu: PASSAR-S’HO BÉ.
Els jocs tradicionals formen part del patrimoni de cada poble,
ciutat o comarca.
Nosaltres hem recopilat jocs tradicionals que van jugar els nostres
pares i avis en un dossier i hem practicat alguns d’ells.
Ja sabeu, en lloc de veure tant la tele, anirà millor que us moveu
i jugueu practicant-los.
Xènia Badiella
1r ESO B
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SORTIDA PASTES GALLO

Per fi! Ja era hora! Les vacances ja són aquí! Ja les estem tocant.
Les estem assaborint. Les tenim a l’abast de la mà... Però ara haurem
d’esperar fins al 20 de juny. Tot i que ens estem relaxant per la
imminent aproximació de les vacances, no podem baixar el
rendiment, perquè si no l’any que ve tornarem a veure la nostra
classe de segon. És a dir, que el tercer trimestre és el més important
per vàries coses: les assignatures instrumentals (català, castellà i
matemàtiques), i si les suspenem a recuperació s’ha dit! perquè
les assignatures van progressant i són acumulatives.
El pitjor de tot són els exàmens finals, perquè sempre et surt tot el
que has treballat i un no pot estudiar-ho tot el dia abans. Som
persones, home! Això sí, un cop s’acaben i saps que has aprovat, et
sens satisfet de tu mateix, i després penses que et pots relaxar... I
no! Perquè al cap d’un parell o tres de dies has de fer el crèdit de
síntesi, que dura una setmana i inclou totes les assignatures. En
resum, que el crèdit de síntesi estressa més que tots els exàmens
junts. El crèdit de síntesis és una cosa que ens va molt bé a tots, en
part perquè no fem classe. La part dolenta és que has de fer un
treball bastant llarg en un temps limitat i que et fa sentir com si
estiguessis fent una cursa contrarellotge. En fi, que el final de curs
et pot alegrar o estressar. Això sí, un cop ho has fet tot et sens com
si acabessis de sortir d’una presó.
Àlex Calvo
Pol Miró
2n ESO C

El passat dimecres 16 de juny, els alumnes de 2n ESO C i D vàrem
fer una sortida de tecnologia a la fàbrica pastes Gallo, de
Granollers. La mateixa sortida ja l’havien feta la setmana anterior
els companys de 2n ESO A i B.
A les 9 del matí vam sortir de l’escola i vam anar caminant fins a
la fàbrica, la qual és a prop del recinte firal de Granollers.
Allà, només entrar, per qüestions d’higiene, ens van fer posar una
bata i una gorra. Durant la visita ens van ensenyar diferents sales.
La primera va ser la sala de controls, la qual durant uns anys havia
estat formada per tot de circuits elèctrics i botons i ara la
componien deu ordinadors.
La segona sala va ser la sala de tria. Allà triaven el gra i el passaven
a través de màquines al lloc on el molien per fer-ne sèmola.
Seguidament vam anar a la sala on fabricaven les pastes i les
refredaven i a la sala d’envasament.
Finalment vam passar per les oficines dels científics on analitzaven
la qualitat del producte i després vam anar al magatzem.
Abans de marxar (a les 12 del migdia) ens van donar unes bosses
plenes de paquets de pasta com agraïment per haver anat allà.
Es va tractar d’una sortida interessant perquè vam poder veure
com funciona per dins una fàbrica de pastes.
Berta Solé
Xavi Verde
2n ESO D

Vida a l’escola. Secundària

EL FINAL DE CURS

FEM UNA FLAUTA A MÚSICA
Aquest trimestre els alumnes de 2n d’ESO estem fent
una flauta de música amb una canya.
Aquesta activitat sembla fàcil, però en realitat és bastant
difícil, no perquè s’hagin de fer forats i això... sinó que també la
flauta ha de sonar. Si no sona, malament.
Fer una flauta és una activitat divertida, diferent i, a més
a més, aprens a fer un instrument musical, que no és tan fàcil com
tothom creu.
La dificultat és que ha d’acabar sonant, així que val més
concentrar-se.
En fi, que fer una flauta amb una canya no és gens avorrit,
i recomanem que en feu una a casa, i si no ja la fareu a 2n d’ESO.
Eduard Muñoz
Andrés López
2n ESO C
el cr!t
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LA FIRA DE L’ASCENSIÓ

Vida a l’escola. Secundària

Com cada any, per aquests dies (17-20 de maig), arriba la fira de
l’Ascensió.

Però, si el que vols es passar-t’ho bé, a
prop del polígon industrial, hi trobem tot
tipus d’atraccions, de les més simples fins
les més atrevides.

La fira de l’Ascensió és típica de Granollers des de fa molts anys.
La fira ens mostra les principals novetats de la indústria, els serveis,
l’automoció, l’agricultura i la ramaderia. Després de molts anys
sense un emplaçament estable des de 2001 la Fira s’ubica en el
parc firal. La celebració d’aquesta cita econòmica es complementa
amb diversos actes culturals.

Diumenge, dia 20 de maig, la fira va ser
closa, ara bé, si el que voleu és diversió
haureu d’esperar fins l’any que ve!

A la fira, des de fa anys, no hi falten les gallines, les ovelles, els
conills i les vaques, a part de les exposicions per millorar el medi,
compra d’aparells electrònics i les grans exposicions de cotxes.

Berta Marrodán
Raquel Pascual
2n ESO D

LES CONVIVÈNCIES DE 2n D’ESO

Els dies 2 i 3 de maig, els alumnes de 2n d’ESO varem
anar de convivències a Coma-ruga (Tarragona).
A l’arribar a Coma-ruga vàrem esmorzar, perquè una hora
i mitja de viatge no s’aguanta així com així. A continuació els
professors ens van anar distribuint per habitacions amb els grups
que ja teníem fets. Un cop instal·lats vam anar a la platja. Alguns
ens van mullar i d’altres fins i tot van caure “accidentalment” a
l’aigua.

que tinguessin lloc a final de curs. A 1r d’ESO és normal que es
facin a principi de curs, ja que no coneixes tothom de la classe. A
segon,en canvi, com que ja et coneixes està molt bé fer-ho al final
perquè és com una mena de comiat del cicle.
Joan Cepero
Jordi Vidal
2n ESO D

Per la tarda ens vàrem dividir en dos grups, uns van anar
a Altafulla i els altres a la platja a fer una activitat i llavors banyarse.
Ja de nit hi havia dues opcions: o bé anar a la discoteca o
fer jocs de nit.
L’endemà al matí els que havien anat a la platja van anar
al poble d’Altafulla i al revés.
El dia 3, després de dinar, vam agafar l’autobús i vàrem
tornar cap a Granollers.
Els dos dies van passar molt ràpid. En general a tots els
alumnes ens hauria agradat que duressin més. El que està bé és
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VARIABLE: FEM TEATRE!

Vida a l’escola. Secundària

El teatre és una art escènica en la qual uns actors representen una
història fictícia a partir d’un text, gesticulacions i/o música davant
d’un públic.
Per tant, el teatre és un art en el qual t’ho pots passar molt bé. Això
almenys és el que hem pogut comprovar gràcies al variable de
teatre que fem a 2n d’ESO, amb bona companyia, una mica de
treball i ganes d’actuar.

Primer aquest variable va començar que tots havíem d’explicar un
o dos acudits. Mira què bé, no?
Llavors havíem de fer un tipus d’expressió oral, que si volíem
podíem fer que fes riure. En aquestes expressions davant el públic
vam poder comprovar qui són els que tenen més vergonya i els
que no en tenen gens.
També algun dia vam veure un DVD de com es feia el programa de
Buenafuente. I uns altres dies vam anar a Can Pedrals i vam mirar
llibres i DVDs que contenien obres de teatre o esquetxos, per mirar
de començar a veure quina obra volíem representar. Vam decidir
entre tots que estaria bé fer “Camera Café”, i a partir d’ això vam
fer tres grups i cadascun va començar a fer una mena d’obra o
esquetx que, la veritat, canvien una mica de “Camera Café”.

el cr!t
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Bé, el dimarts 22 de maig podrem veure el treball que tots hem
aconseguit fer, perquè és el dia en què es representaran les obres
de cada grup.
Llavors, segurament començarem a treballar per actuar en una
mena de telenotícies. Creiem que això també pot ser molt divertit.
La nostra opinió d’aquest variable és que ens agrada molt, perquè
et permet descansar de la rutina de totes les hores de classe, és
divertit i entretingut; no és com les altres assignatures, almenys
nosaltres ens ho passem molt bé, i creiem que han fet molt bé
posant aquest variable.
Marta Rovira
2n ESO B
Clàudia Mollfulleda
2n ESO D
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EL CONCURS DE LA COCA-COLA
Cada any la Coca-Cola organitza un concurs de redaccions per als alumnes de segon d’ESO en les assignatures
de català i castellà.

Primer vam visitar la fàbrica de Coca-Cola on ens van fer saber que porten 47 anys fent el concurs de
castellà i 30 el de català. Això suposa una mitjana de 800.000 participants per edició. Després ens van dir que
nosaltres també podríem participar-hi, i que 4 de cada classe (2 per assignatura) ens representarien.
Després de tot això ens van explicar que hi havia dues fases:
· Selecció provincial, en la qual el jurat seleccionarà les sis millors redaccions.
· Selecció nacional, de la que sortiran els dotze guanyadors triats per un jurat nacional format per escriptors,
autoritats acadèmiques i periodistes de màxim relleu.
Del nostre curs hi va haver tres persones que van ser classificats per a la segona selecció i van anar a Port
Aventura al lliurament de premis:
· La Sara Sanchez que va quedar en sisena posició en el concurs de castellà i li van regalar uns altaveus,
una motxilla de rodes, una tovallola, una samarreta, un diccionari de sinònims i antònims i un trofeu.
· La Clàudia Mollfulleda que va quedar en cinquena posició en el concurs de català i li van regalar un
iPod, una motxilla de rodes, una tovallola, una samarreta i un trofeu.
· I per últim l’Albert Gomez, que va quedar en segona posició del concurs de castellà i li van regalar un
mòbil, una samarreta, una motxilla de rodes, una tovallola, un diccionari de sinònims i antònims i un
trofeu.
Si algun d’ells hagués estat un dels que van quedar en primera posició del concurs de català podrien haver
optat a premis com:
· Un viatge a Londres o a l’art Romànic Català.
· I l’escola un equip informàtic i una enciclopèdia digital.
El primer classificat d’aquests, a més dels premis, també rebrà un ordinador portàtil.
No obstant això, les tres persones amb premi ho van fer molt bé i cal felicitar-les per la feina feta.
Elisabet Macarrilla
Christine Nieto
2n ESO B
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PARIS MON AMOUR!!

El passat dia 10 de maig, els alumnes de 3er d’ ESO varem anar a
fer una sortida lúdica a Canet.
L’autocar sortia a les 9h del matí, per tant, vam arribar a l’església
de Canet sobre les 9:45h. Eren les 10:15h quan tots començàvem
a pujar cap a “les tres creus”, el lloc de destí del matí, però que al
final va resultar que només n’hi havia una. Feia molta calor i la
pujada realment ens va deixar a tots bastant xafats, però quan
vam arribar a dalt va valdre la pena. Les vistes eren precioses tot i
que ens vam espantar perquè la mar es trobava molt lluny.
Allà van reunir-nos per classes i vam poder compartit diferents
punts de vista entre els pensaments dels companys amb els quals
no ens relacionàvem gaire. Parlàvem sobre que voldríem ser de
grans, els nostres gustos, que buscàvem dels amics, plans de cap
de setmana, etc.
Vam trigar hora i vint en anar a la platja. Un cop allà vam dinar i
vam poder gaudir del sol i de l’aigua del mar (alguns van acabar
realment xops).
Cansat però molt entretingut. No estaria malament repetir, oi?

EL proper dia 3 de juny els alumnes de quart d’ESO marxarem de
viatge de final de curs a la cité de l’amour, París. Sincerament
tothom té ganes ja de deixar els llibres i marxar de festa.

Vida a l’escola. Secundària

CANET

Lídia Campos
Berta Corbacho
3r ESO C

Prèviament a aquest viatge tant especial, hem hagut de realitzar
una sèrie d’activitats per tal de conèixer millor on anirem i diverses
tasques de finançament, per tal de reduir al mínim possible el preu
final del viatge.
Les tasques de finançament que varem realitzar van ser: venda de
farinots, els quals els veníem al doble del preu de fàbrica per tal
d’obtenir un benefici en net de 7 euros per caixa; una altre mesura
de finançament va ser la creació i posterior venda de calendaris a
3 euros, a partir de fotos fetes pels alumnes i escollides pel
professorat; i l’última activitat de finançament va ésser la venda a
1 euros de butlletes pel posterior sorteig d’un quad infantil.
Aquestes accions van afavorir molt notablement a la reducció del
preu final del viatge. Fins i tot algunes persones han passat a
pagar de 431,35 euros a tant sols 40 euros.
A partir d’aquest viatge es va crear un grup d’alumnes per
ornamentar i difondre informació sobre el viatge.
L’última tasca realitzada sobre el viatge és la distribució de les
habitacions i la proposta realitzada pel professorat que consisteix
en: un grup format per dues persones de cada classe cerca
informació sobre un dels llocs emblemàtics que visitarem per tal
de començar a endinsar-nos a París i posteriorment exposar-ho
als companys durant el transcurs del viatge.
Ja queda menys... París ens espera!
Víctor Cuevas
Marc Giné
4t ESO A

14 el cr!t
24759_CritJUN2007.pmd

14

14/06/2007, 12:02

DES JOURNES DE CONCOURS ET...
CONCOURS DE TRADUCTION (université Pompeu Fabra, 7ème
édition)
Quelques élèves ont participé volontairement dans ce concours.
Ils se sont levés tôt un samedi matin, ils ont pris leurs dictionnaires,
ils se sont déplacés en train, jusqu’à « la fac », pardon, l’Université
Pompeu Fabra, et ils ont traduit des textes français au catalan ou à
l’espagnol.
Un mois après, nous avons eu les résultats. Ça ne s’est pas mal
passé, beaucoup de lycées s’étaient aussi présentés. Et nous avons
eu une agréable surprise, María Pin Nó de 2ème batx. B a eu le 2ème
prix, qui lui a été livré le 19 mai à l’auditori de la même Université.
Il y a eu aussi six élèves qui ont obtenu un diplôme : Alexander
Frahm (1ère batxD), Claudia García (2ème batxA), Rosa Mª González
(2ème batxB), Núria Lancharro (2ème batxA), Elia Martinez (2ème batxB)
et Beatriz Navarro (2ème batxD).
CONCOURS « MOTS PASSANTS » (UAB, 12 édition)
Cela a commencé comme une activité de classe. Les élèves de
premier de batxillerat ont écrit des récits littéraires pour pouvoir
les envoyer au concours « Mots Passants ». Une tâche qui n’a pas
été facile, puisque la longueur du récit (trois pages) et les formalités
du concours, demandaient un bon effort.
Participer dans le concours nous a
permis de découvrir un peu l’Université
et faire partie des activités prévues
ème
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Cette année les élèves de français de 1ère et 2ème de batxillerat
ont participé dans deux concours.

pendant la matinée du jour de la remise des prix.
En plus, on a eu aussi de bonnes surprises, trois élèves ont été
finalistes et ils ont eu le troisième prix :
Núria Cañas (1ère batxD) catégorie 15-16 ans avec Une histoire
inachevée Alexander Frahm (1ère BatxD) et Sergio Castro (1ère batxA)
catégorie 17-18 ans avec Quand l’amour arrive...
(Vous pouvez lire les récits en vous adressant au site web de l’école)
Ils ont reçu leurs diplômes et prix, ainsi que les félicitations
chaleureuses de tous leurs copains.

Voir qu’on est capable de faire plein de choses avec la langue
qu’on apprend encourage beaucoup. C’est avec ce style d’exercices
qu’on se rend vraiment compte du fait qu’on est en train d’avancer,
c’est pourquoi on continuera à vous encourager à y participer.
Mes félicitations à tous ceux qui ont participé, et du courage pour
continuer à apprendre des langues étrangères, une tâche tellement
dure et longue, mais en même temps très satisfaisante. N’EST-CE
PAS ?

Lourdes Rubio Pujol

15
14/06/2007, 12:02

Escola - Empresa

L’AVENTURA DELS P.G.S.
El passat dia 16 de maig els alumnes dels Programes de
Garantia Social del nostre Centre varen anar a Port Aventura.
Va a ser una activitat molt divertida per tots els que
vàrem poder anar al Parc d’atraccions. Vam gaudir d’un
dia esplèndid, a l’espera dels resultats de la prova d’accés.
Hem anat a realitzar la prova d’accés al IES Mollet, i el
resum dels resultats han estat els següents:

públics i privats de tota la Comarca del Vallès que ens els
deriven a l’ Escola Pia.
De cara el curs 07/08, ja tenim ple i llista d’espera el
grup de mecànics, ens queden només 6 places en el grup
dels elèctrics i tenim un grup i mig dels dos administratius
que en principi oferim.

·
·
·

Escola Pia Granollers hem aportat un 34% del
total d’alumnes del Centre on hem anat a examinar-nos.
65,5% dels nostres alumnes han aprovat.
En el conjunt del Centre han aprovat un 61%,
per tant , estem per sobre la mitja del Centre de
Mollet.

Dit això, no perdem ni la il·lusió ni la voluntat de continuar treballant amb aquests nois i noies, la majoria dels
quals troben en la nostra formació l’ultima esperança
de tornar a la formació reglada. Així ho creuen ells, les
seves famílies i els professionals dels Centres educatius
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PUNTEDU

La biblioteca escolar puntedu és un projecte d’innovació impulsat
des del Departament d’Educació, que té com a objectiu servir a
l’alumnat i a tota la comunitat educativa del centre escolar on es
troba aquesta biblioteca.

La Teca de la Mediateca

En alguna ocasió hem explicat que, des d’aquest curs 2006-2007,
la mediateca de l’escola forma part del projecte puntedu.

Tot plegat busca oferir als usuaris de la nostra mediateca el millor
servei i qualitat de la qual som capaços. I en aquest sentit el primer
pas és formar-nos contínuament i aplicar els coneixements
adquirits en benefici de tots els que feu ús de la mediateca.

El projecte es vertebra al voltant dels següents eixos:
- Educar l’alumnat en l’ús d’un centre biblitecari.
- Educar-lo en la cerca, recuperació, elaboració i
comunicació d’informació.
- Educar la seva imaginació i sensibilitat literària i el seu
gust per la lectura.
- Proporcionar a l’alumnat i al professorat els recursos
informatius i literaris necessaris per a l’aprenentatge
escolar i per al gaudi personal.
Per dur a terme tot el que es ve d’exposar, el responsable al centre
del projecte segueix una formació de dos cursos, 30 hores cada
curs.
Concretament aquest curs2006-2007, la formació ha versat sobre els següents temes:
- Concepte i organització de la biblioteca escolar puntedu
(9 hores).
- Programa informàtic epergam (6 hores).
- Dinamització de la biblioteca escolar puntedu: literatura
infantil i juvenil (6 hores).
- Accés a la informació (6 hores).
- Relació de la biblioteca escolar amb la biblioteca pública
(3 hores).
Paral·lelament al puntedu també hem participat en el seminari
“La biblioteca escolar: el tresor del coneixement i la imaginació”.
Es tracta d’una formació organitzada des del Centre de Recursos,
on hi han participat més de 25 centres escolars de la zona i que,
mensualment, ens hem reunit amb l’objectiu de reflexionar, elaborar i compartir materials i activitats que serveixin als bibliotecaris
en la tasca diària a la biblioteca dels respectius centres escolars.
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La Teca de la Mediateca

FI DE CURS
Final de curs. Aquella data que molts alumnes ja mireu de cua d’ull
el primer dia de curs i que queda tan i tan lluny... doncs ja ha
arribat. Quan llegiu aquestes ratlles tots vosaltres estareu de
vacances i gaudint del temps lliure.
L’equip de mediatecaris/bibliotecaris d’aquest curs –la Pilar Jarque,
la Marina Campreciós, la Pilar Sanchez, la Sílvia Rodríguez, la
Montse González i en Lluís Baella- us desitgem molt bones vacances
i esperem tornar-vos a veure per la mediateca el pròxim curs.
La nostra voluntat al llarg de tots els dies que hem passat plegats
ha estat ajudar-vos en allò que heu necessitat, fer-vos autònoms
a l’hora d’emprar la mediateca, facilitar-vos els materials que heu
necessitat, etc. etc.
Us desitgem a tots que passeu un bon estiu i que ens tornem a
veure al setembre vinent, tant si continueu a l’escola com si no
(recordeu que tots els exalumnes podeu continuar venint i utilitzant
la mediateca).
Bones vacances!

EL CRÈDIT DE SÍNTESI

ENTRADA DE DADES

Aquest curs, el crèdit de síntesi ha tingut lloc del 14 al 20 de juny.
Com sempre han estat 5 dies intensos. En menys d’una setmana,
cada grup de cada curs heu hagut de realitzar les activitats
proposades des de cada assignatura, presentar-les en forma de
treball escrit i defensar el treball oralment.

Durant el curs hem dedicat moltes hores a anar entrant el fons de
la mediateca al programa informàtic de gestió de biblioteques. En
aquests moments tenim entrats tots els llibres infantils i la majoria
dels juvenils. També hem anat entrant els vídeos i DVD de
coneixements (és a dir, els documentals i aquells que tracten
continguts curriculars). En total hi ha entrats més de 1.500
documents.
A la biblioteca de primària, per la seva banda, se n’han entrat més
de 1.300.
L’objectiu és que en els
propers cursos puguem tenir
tots els materials entrats en
el programa perquè la cerca
i localització de qualsevol
document sigui automàtica.
D’aquesta manera millorarà
el servei que us podem
oferir.

També com sempre, des de la mediateca us hem ofert l’espai, el
nostre fons (és a dir, els llibres, revistes, vídeos, etc.) i l’ajuda i
orientacions dels mediatecaris per ajudar-vos en la realització del
crèdit de síntesi. Sabem que sobretot els primers dies heu hagut de
fer cues perquè tothom volia els mateixos llibres i materials. Això
us ha afectat sobretot als alumnes de 1r i 2n d’ESO, ja que no
podeu sortir de l’escola (cosa que si fan els de 3r i 4t). Us demanem
comprensió, ja que l’espai i els materials són limitats i no podem
atendre tothom a la vegada.
Esperem que el crèdit us hagi anat molt bé a tots i que des de la
mediateca us haguem pogut ajudar tant com necessitàveu.
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Extraescolar

ESPORT EXTRAESCOLAR
Sènior de Futbol Sala i Pre-mini A de bàsquet Campions de
Lliga
Quim font del pre-mini A, escollit per formar part de la
selecció de talens de la Federació Catalana
El passat 12 de maig l’equip sènior de Futbol-sala de l’Escola que
participa a la 2a divisió B de la Federació Catalana de futbol, es va
proclamar campió de lliga a dues jornades del final, aconseguint l’ascens
a 2a. divisió A. Cal destacar el treball realitzat per tot l’equip i per
l’entrenador Evaristo llorente durant tota la temporada en el seu primer
any a la categoria.

MOLTES FELICITATS A TOTS !

Per un altre costat l’equip de 4t de primària de bàsquet ha finalitzat
una gran temporada aconseguint per segona vegada consecutiva el
campionat de lliga. Aquest any, després d’un final de competició molt
ajustat. La gran evolució de l’equip entrenat per la Imma Díaz ha fet
que el seleccionador comarcal es fixés en ells, i seleccionés al jugador
Quim Font per participar en el grup de tecnificació i detecció de talens
del Vallès oriental per la propera temporada.

Futbol sala
Jordi Colomer, Xavi Díaz, Roger Riera, Joan Ahufinger, Alex Hernández,
Oriol Mollfulleda, Albert Vilalta, David Benito, Pablo Illanes, Jordi Yetor,
Lluis Corbera i Evaristo Llorente (entrenador)

LLIGA DE NATACIÓ ESCOLAR
El passat 21 d’abril el Servei d’Esports de l’Ajuntament de Granollers,
conjuntament amb el Club Natació Granollers, una representació de
15 nedadors i nedadores de l’Escola van participar a la XIX Lliga de
Natació Escolar de Granollers. A més de passar una tarda inoblidable,
el resultats no podien haver anat millor i es va aconseguir medalla en
totes les categories en les que l’escola es va presentar, tant les individuals
com en els relleus. Moltes Felicitats a tots/es !!!

Bàsquet
CAROD ROYO, DAVID ,CASAS CAMPÁ, ALEIX ,CORBACHO VALERA, ÀLEX
,ROVIRA SOLÁ, ARNAU,SALGADO ESPINOSA, CARLOS ,VENDRELL GARCÍA,
JAUME ;VENTOSA GRAU, ALBERT ;VICENTE PÉREZ, ORIOL ;FONT RUIZ,
JOAQUIM ;CAROD ROYO, PAU; CASTELLSAGUÉ REVERTER, ,NOELINA;
MORENO FOLCRÀ, POL ; TORRENTE SOLA, JUDITH ;ALBERTO NARANJO

FOTO DE FAMÍLIA
L’equip d’extraescolars de l’Escola us desitgen que passeu molt bon
estiu. Ens veiem el proper curs !
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ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L.

EDIFICI L’ESPILL
C/. ECUADOR - C/. JOSEP UMBERT - C/. CAMPRODON
TEL. (93) 879 67 50 - Fax. (93) 879 29 73
08400 GRANOLLERS

el cr!t
24759_CritJUN2007.pmd

21

21
14/06/2007, 12:02

Sabies que...

CICLE DE CONFERÈNCIES A PARES I MARES
(Amb la col·laboració de l’AMPA)
XERRADA: «PARLEM DE DROGUES»

XERRADA: «LÍMITS I CÀSTIGS:
LA CARA FEIXUGA DE L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS»

El passat dia 10 de Maig vàrem escoltar a Roser Soliva, psicopedagoga
i amb una àmplia experiència com a terapeuta amb nens, adolescents
i famílies.
La xerrada, es va iniciar donant molta importància a aquesta etapa.
Es va donar èmfasi en les experiències viscudes en aquests primers
anys, aquestes són la base d’aprenentatges i actituds posteriors. Es
van comentar els factors que podem tenir a favor (curiositat, ganes de
créixer, “jo puc sol”, ganes d’imitar...) o en contra, al llarg d’aquesta
etapa (por al fracàs, la pressa, la comoditat, la manca d’exemple, la
falsa idea de protecció...).
Seguidament, es van diferenciar les paraules limitar i castigar. Es va
comentar la gran importància que té el fet de posar límits, doncs
aquests, sovint, evitarien els càstigs i els conflictes posteriors.
D’una adequada percepció dels límits se’n deriven molts dels factors
de l’educació (autoestima, hàbits, autoconcepte, confiança....)
Es van explicar 8 factors a tenir en compte a l’hora de posar límits.
Dels quals es comenten la importància dels límits, doncs, donen
estructura, ajuden a entendre el nostre lloc al món, donen seguretat,
l’ajuden a fer-se gran i reforcen el vincle amb el nen. Aquesta no és
una tasca fàcil: cal saber dir-nos NO a nosaltres mateixos com a
pares, cal mostrar-nos ferms amb la decisió i aquests comencen a
casa. I que els càstigs han de servir per tal que el nen o la nena
n’aprenguin alguna cosa.
I per últim, es van comentar les eines bàsiques per educar i posar límits
:
-perseverància
-coherència
-paciència
-il·lusió
-autodisciplina
-realisme
-sentit de l’humor
...........i acabo fent referència a un, de tants, dels exemples que va posar
la Roser Soliva durant la xerrada ...sovint , a casa, en situacions de
conflicte, hem de preguntar-nos: qui pilota l’avió ? i hem de tenir clar
qui ho ha de fer.
Mercè León
Departament de Projectes

El dijous 24 de Maig vàrem tornar a escoltar a la psicòloga
educativa Juani Mesa. Coautora del programa de Competència Social
i experta en drogodependències.
Aquesta vegada ens va informar i fer prendre consciència de
quina era la presència de les drogues a la nostra societat.
El cicle superior, és un moment clau per informar d’aquest
tema i fer-ne la prevenció, doncs la influència de la família en aquestes
edats encara hi és present. En canvi a l’ ESO aquesta influència decau
en detriment de les amistats. Tot i així, els pares seguiran essent el
referent més valuós.
Es van comentar els tipus de drogues existents, comentant
entre elles com a drogues legalitzades el tabac i l’alcohol, les quals
creen addicció. D’aquestes, també, es va parlar de les últimes dades
estadístiques trobades i analitzades. I es va donar importància a la
perillositat, tant al fet de barrejar substàncies com als efectes de l’alcohol,
associant aquests als accidents de trànsit.
També es van comentar els factors de risc, en relació amb
l’ambient i amb l’individu i les seves relacions.
Al llarg de la conferència es van comentar diferents punts a
tenir presents, alguns d’ells són:
*establir un canal de comunicació pares-fills i un ambient de
confiança abans de l’adolescència.
*parlar amb els fills sobre drogues abans que s’inicia el consum,
i per tant, és important està informat per respondre als dubtes i per
estar tranquils però atents.
*donar exemple de coherència personal amb els nostres fills/
es
*que els nostres fills tinguin un més d’un grup de referència
*conèixer als amics dels nostres fills/es i als seus pares
*participar activament amb l’escola i amb el professorat
I finalment, faig la cloenda amb una frase que ens va mostrar
la Juani en la seva xerrada,
“Tus hijos no son tus hijos/as son los de la vida.” K.
Gibren
Mercè León
Departament de Projectes
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