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La lectura de la nova Llei d’Ordenació dels
Ensenyaments (LOE), publicada el mes de juny d’aquest any,
ens recorda que el camí seguit fa uns anys amb l’elaboració
del nostre document d’Estil metodològic no era forassenyat.
La LOE estableix un canvi de currículum, posa èmfasi en les
competències, ens parla d’habilitats, d’actituds, de
coneixements, de cooperació, de treball en equip, de valorar i
de respectar, de comprendre i d’expressar…
El col.lectiu Escola Pia va definir un estil metodològic que
parla també d’ unes habilitats (comprendre, autoconèixer,
resoldre, recercar, cooperar, memoritzar, comunicar,
expressar, transferir i autoregular), parla d’unes actituds
(reflexió, responsabilitat, sentit crític, autonomia, respecte,
moral i ètica i compromís) i parla d’un com estratègicmetodològic, el qual té en compte:
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-

un criteri, qualitat vs quantitat;

-

un mitjà, el treball en equip; i

-

un instrument d’anàlisi: la seqüència formativa.

Els dos documents, per tant, ens sembla que tenen molts
aspectes afins.
Per nosaltres els docents, la nova llei és un repte, és tenir en
compte no els coneixements per si sols sinó aplicats a la
pràctica, a la vida real, per tal d’aconseguir alumnes
competents.
Aquesta nova llei ens donarà l’oportunitat d’aprofundir, encara
més, en el nostre document .
El currículum per competències, tot just acabat d’encetar, i
que estem segurs que millorarà el procés d’ensenyamentaprenentatge, comportarà el replantejament tant d’aspectes
pedagògics com d’aspectes organitzatius.

granollers@escolapia.cat
http://granollers.escolapia.cat

Agraïm la col·laboració de totes les persones que han participat en la
realització d’aquesta edició de “El Crit”.
Responsables de l’edició:
Fredy Aragonés
Núria Asturgó
Marina Campreciós
Teresa Casalí
Pau Córdoba
Pilar Estrada
Marta Puig
Xavi Serra
Rosa Maria Tordera
Teresa Ventura

Mercè León
Departament de projectes
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CASTANYADA A P3

A la tarda algunes i alguns mestres van fer una representació molt
“xula” i va ser molt divertit sortir al pati dels grans i passar una
estona tots junts.
P3

LA TARDOR

Vida a l’escola. Infantil

Els nens i nenes de p3 ens ho vam passar molt bé el dia de la
castanyada, ja que al matí el castanyer i la castanyera van venir
a les nostres classes i ens van parlar del bosc i de les castanyes
que havien hagut de recollir per tots els alumnes de l’escola.

Durant el mes d’octubre, a la classe hem estat estudiant la tardor. Us assegurem que hem après moltes coses, per exemple, els fruits
típics del temps com els moniatos, les castanyes, les magranes, les ametlles, les nous, etc. També hem pogut observar els canvis que
transcorren en el nostre voltant (la caiguda de les fulles dels arbres, canvi de color dels nostres carrers...). Finalment també hem
estudiat que aquí, a Catalunya, és tradició fer panellets per Tots Sants, festa característica de la tardor. Així doncs, el passat 26
d’octubre vàrem anar a Can Montcau i allà ens van ensenyar tots els secrets per aconseguir uns panellets per a xupar-nos-hi els dits!
P5
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TREBALLEM LA TARDOR

FEM ENTRENAMENTS...

Aprofitant que els nens i nenes de 1r a l’escola estem treballant la
tardor, vam anar d’excursió al Pol d’Arbúcies per conèixer els
arbres que treballem a la classe.
Allà vàrem observar les fulles del pollancre, del roure, del pi, de la
morera, de l’alzina surera i del castanyer així com els seus fruits:
la castanya, les glans... De tots ells, en vam recollir mostres.
Després a la classe amb aquest material hem elaborat murals i
decorat el passadís.
Com a cloenda hem celebrat al pati la festa de la castanyada.
Primer hem escoltat un conte representat per mestres i companys.
Després hem ballat unes danses i finalment ens hem menjat les
castanyes.
1r Primària
Sí, sí,..., ens estem entrenant ! Fa pocs dies va sortir als diaris i a
la televisió la notícia del lliurament dels premis Planeta. Aquests
premis els donen als bons escriptors i nosaltres ens volem entrenar
per poder ser-ho. La senyoreta ens comenta alguns secrets per
explicar bones històries i nosaltres ens hi posem de seguida. Primer
ho vam fer per parelles i un altre dia sols. Quan acabem
d’escriure’ls, els llegim davant dels companys i ens ho passem
molt bé. Aquí en teniu una mostra de la Carla Pérez i la Paula
Grau !
2n Primària D
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COSMOCAIXA!

PUIGGRACIÓS

Ah!! i també us volem explicar que vam fer un pica-pica molt
complert i llavors quan va arribar l’hora del dinar gairebé ,ja no
teníem gana.
Un cop dinat i feta la xerradeta, ens vam posar a fer cabanes i
jugar, i de seguida va ser hora de recollir i tornar cap a casa.

Els nens i nenes de 4t hem anat d’excursió a Puiggraciós.
Hi vam anar amb autocar. El viatge va ser molt curt,perquè està
només a 15 Km. d’aquí Granollers.
Quan vam arribar allà,ja ens esperaven els monitors,que per cert,
eren molt simpàtics i ens ho van explicar tot molt bé.
Vàrem fer un recorregut d’orientació per dins del bosc. El treball
consistia a buscar unes fletxes de cartolina i havíem de desxifrar
la direcció que s’havia de seguir. Vam poder tenir l’ajuda de la
BRÚIXOLA per anar fent el recorregut sense perdre’ns, fins arribar
al Santuari.
Tots els grups hi vam arribar. Era molt bonic!!.
La vista des d’allà dalt és meravellosa, es pot contemplar tot el
Vallès: POBLES I SERRALADES.
És una passada!!. US VOLEM RECOMANAR QUE HI ANEU,SEGUR
QUE US AGRADARÀ MOLT.
Va ser una sortida que ens va agradar molt i també vam repassar
tot allò que havíem après a l’aula. Vam posar en pràctica l’orientació
i els punts cardinals i va ser molt divertit.

el cr!t
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Els alumnes de 3r hem anat de visita al CosmoCaixa !!

Vàrem pujar a l’autocar, tots feliços i contents i cap a Granollers
hi falta gent!!!
4t Primària A
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LA PROTECCIÓ DEL MEDIAMBIENT

Els nens i nenes de 5è hem fet un petit hortet a la
classe. Tots hem portat llavors plantades de casa en
un test amb una mica de terra. També hem dut una
safata per poder-la regar cada dia. I una regadora!!!!
Les llavors han estat molt variades, alguns han portat
llavors de tomàquet, mongetes, meló, maduixeres,
esqueixos d’alguna planta o flor... Així podem veure
que les plantes poden reproduir-se de diferents
maneres, a partir de tubercles, esqueixos, bulbs,
estolons... Algunes ja estan germinant, d’altres no però
encara queda temps. Esperem que creixin totes.

Els humans hem de procurar tenir una qualitat de vida
sense fer malbé la natura.
Des de fa uns quants anys, els governs de molts països
elaboren polítiques mediambientals. Això és, el
protocol de Kyoto. Algunes mesures que ajuden a reduir
la contaminació són : l’estalvi d’energia, l’ús del
transport públic i de fonts d’energia renovables i el
reciclatge del materials.
Les persones, des de fa molts anys, matem animals per
obtenir pells i ullals.
L’any 1975 va entrar en vigor un conveni entre diferents
països per protegir les espècies en perill d’extinció o
les que podrien estar amenaçades en un futur.
Actualment, hi ha unes 5.000 espècies d’animals i
25.000 plantes protegides per aquest conveni,
anomenat CITES.
Hi ha gent que agafa animals de la selva i de l’Amazònia
il·legalment. Això rep el nom de tràfic d’animals.
Per protegir aquestes plantes i animals s’han creat
espais naturals i reserves de la biosfera que tenen com
a objectiu conservar la diversitat d’espècies i, alhora ,
mantenir el desenvolupament econòmic de la zona en
equilibri amb la natura.
Per exemple, a les illes Canàries hi ha tres reserves de
la biosfera. Les reserves de la biosfera i els indrets
considerats patrimoni natural de la humanitat, són
espais naturals protegits dins del marc internacional.
La UNESCO s’ encarrega de protegir espais naturals i la
fauna que hi habita.
En conclusió, els humans per millorar la natura hem
de disminuir la contaminació, la caça furtiva i la
captura d’animals per protegir espais naturals.

Vida a l’escola. Primària

EL PETIT HORTET DE 5è

Ho estem treballant a medi natural dues classes,
mentre les altres dues treballant la reproducció dels
animals a partir d’unes incubadores amb ous.
Cada dia les reguem, si convé, ja que si tenen massa
aigua, les llavors es podem podrir.
Sobre aquest tema estem aprenen moltes coses ja que
la reproducció dels vegetals costa una mica i és força
diferent. Tot això és molt divertit i interessant. Al matí
ens convertim en petits jardiners!!!
Hem après que les plantes es poden reproduir
sexualment o asexualment, que són autòtrofes, que
creixen orientades cap a la llum del sol....
Aquesta experiència ens està agradant molt a tota la
classe.
Queralt Castells, Maria Ramal,
Joan Rascón, Eulàlia Sala
5è Primària C

Anna Bartolí , Martina Capdevila,
Salvador Martínez, Alba Quintana, Oleguer Roure
6è Primària A
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LES CONVIVÈNCIES DE 1r D’ESO

Andrea Povedano
Albert Martínez
Gerard Romea
1r ESO B
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Els dies 8 i 9 de novembre, els alumnes de 1r d’ESO vam anar de
convivències. Les convivències van ser molt divertides!
El primer dia, quan vam arribar, vam esmorzar. Després vam deixar
les motxilles a les habitacions i ens vam acomodar, llavors els
nens van anar a jugar a futbol i les nenes van anar a jugar al parc
i van anar a veure els animals.
Primer vàrem fer grups per fer les activitats de tirolines, etc...
A la meitat de les activitats ens va ploure, però va ser tota una
aventura. Vam anar corrents cap al castell on estàvem de colònies,
i tot seguit vam berenar. Vàrem fer uns jocs a una terrassa que hi
havia i van guanyar les nenes!
L’endemà vam fer una excursió a la muntanya, a veure un castell
de l’Edat mitjana.
A continuació vam dinar, després vam anar a fer lleure i tot seguir
vam marxar cap a Granollers. Com ja hem dit, ens ho vam passar
d’allò més bé!

LES ESCOLES PIES DE CATALUNYA

La puntualitat és una de les coses més importants que
cal tenir en compte a tot arreu on anem. Per això hem
decidit parlar d’aquest tema, perquè tothom sigui
conscient de la importància que té .
Com tots sabeu, la puntualitat, per a algunes persones,
té importància i per d’altres no la té. Els qui no creuen
que té importància poden arribar a trigar molt de
temps a arribar als compromisos.

A Catalunya hi ha moltes escoles pies, per exemple en
trobem a Granollers, Mataró,Terrassa, Caldes, Sabadell, Olot,
Igualada, Vilanova, Balmes, Barcelona, Sant Antoni, Balaguer...
En total són 15 centres educatius.
L’objectiu de l’escola és possibilitar el dret a l’educació i formació
de tots els infants i joves del món.
Algunes d’aquestes escoles promouen una beca per ajudar a pagar
l’escolarització d’alguns nens del Senegal. Aquesta beca consisteix
a donar diners per comprar material a les escoles del Senegal. La
beca per tot un curs val entre 100 i 200 euros segons el nivell i el
lloc.
Es calcula que aquest curs més de 1.150 alumnes podran comptar
amb una ajuda d’aquest tipus.
Aquestes beques ja fa uns quants anys que es donen i està previst
continuar-ho fent.
Nosaltres creiem que si tots fóssim més solidaris podríem ajudar a
comprar més material per a aquests alumnes i millorar la seva
ensenyança.

Vida a l’escola. Secundària

LA PUNTUALITAT

Algunes causes de no ser puntual:
No té rellotge.
El té endarrerit.
Se li ha acabat la pila.
No està prou atent.
La nostra conclusió és que la puntualitat és molt
important perquè pots arribar tard a:
-

Carmen Natea
Laura Carles
1r ESO D

Classe i et poden posar un 0 d’actitud o
conseqüències pitjors...
Entrevistes (si ets gran)...
Cites amb persones importants...
Etc...

CARTAS AL DIRECTOR
LAS VACUNAS
Me gustaría comentar que el día 31 de octubre a los alumnos de 2º
de ESO nos vacunaron contra el Tetanos.
La verdad es que a ninguno de nosotros nos hizo mucha gracia,
algunos de mis compañeros hasta llegaron a marearse.
El problema está en el pinchazo. Y yo me pregunto: - ¿No sería
posible que la misma vacuna fuera en pastillas como las aspirinas
para el dolor de cabeza? De esta manera nos evitaríamos pasar por
un mal trago, entre nervios y dolor.
Estamos en el siglo XXI y si la medicina ha avanzado tanto para
unas cosas, que lo haga también para otras, que nosotros le
estaríamos muy agradecidos.
Me gustaría que mi propuesta llegara a los responsables.

Esperem que aquest escrit et faci reaccionar i pensar
que és molt important ser puntual.
Reflexiona i pensa sobre això!
Al final arribaràs a una conclusió: la conclusió de no
arribar tard!
Cristina Pellicer
Marta Mayol
Andrea Povedano
1r ESO B

Ferran Alsina
2º ESO C
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SORTIDA TUTORIAL

Els alumnes de 2n d’ESO vam anar de Convivències a Terrassa, a
un parc d’aventura que es diu Vallparadís.
Les Convivències d’aquest any han canviat, ja que no passem la
nit a fora, però, continuen els dos dies que es canvien per dues
sortides tutorials.
Al Parc de Vallparadís vàrem fer moltes activitats.
Ens van dividir en grups de 8 persones i ens van ajuntar amb
altres grups d’altres classes.Tirolina, rocòdrom, piragüisme i cursa
d’orientació van ser les nostres activitats aquell dia.
La convivència més intensa del dia va ser a l’hora d’endrapar.
Cada grup havia d’organitzar-se per a fer un bon dinar col·lectiu.
L’experiència va ser bona. Va ser un dia bastant entretingut i
vam tenir la sort que plogués lleugerament a l’hora de dinar i no
enmig de les activitats.
Marta Pérez
Clara Mejías
2n ESO C

El passat dilluns 8 d’octubre els alumnes de 4t d’ESO vam realitzar
una sortida tutorial que consistia en una caminada que ens duria
fins a Els Àngels (collada de Parpers).
Es pretenia passar una bona estona amb companys/es d’altres
classes i amb els tutors per enfortir la convivència entre tots.
Ens vàrem reunir a les 9 del matí a l’església del Jaire (La Torreta).
Vam començar la marxa un quart d’hora després i vam estar
caminant gairebé 4 hores. Sort que hi van haver varis descansos
per no fer-la feixuga.
Al principi, tot parlant i rient amb els amics, el primer punt de vista
era que no es faria tan pesada com semblava, però a mesura que la
calor i la fatiga anava en augment i pel contrari les nostres
cantimplores, ampolles, reserves d’aigua s’exhaurien cada cop més,
el nostre pensament va donar un gir de 360º i les queixes, crits i
mals humors van trencar el “bon rotllo” que hi havia.
En arribar al nostre destí vam culminar la sortida amb una botifarrada
una mica passada per aigua (degut a la pluja) acompanyada d’una
estona de descans i relax abans d’agafar l’autocar que ens portaria
cap a l’Estació de Sagalés.
La conclusió de la sortida és que va ser un dia en què vam estar
fora de l’escola i vam poder compartir unes hores amb els companys
enmig de la natura i sense els nervis de les classes.

VIATGE DE FI DE CURS
Tots començàvem el curs no només pensant en les coses noves
que aprendríem, sinó també en el viatge de fi de curs, que no
té molt sentit que es digui així perquè es fa a mig curs, però
tot això és igual perquè l’altre dia ja vam escollir la destinació.
Hi havia quatre opcions:
- Cantàbria
- Andorra (esquí)
- Itàlia
- Alemanya
Hi havia moltes opinions diferents sobre cada viatge, però el
dia de decidir va arribar i havíem d’escollir.
Després que el delegats sortissin i anessin passant per cada
classe explicant-nos el tema dels farinots per vendre, van
portar una urna i els papers on posaven las quatre opcions.
L’opció que va sortir escollida va ser Itàlia per majoria, i per
tant el nostre viatge passarà per Venècia, La Toscana,
Florència...
Esperem i estem segurs que ens ho passarem molt bé tots
junts en aquesta sortida lúdica tan especial.

Ricard Molins
4t ESO D

ELS DE 2n: TEATRE PER L’EDUCACIÓ

Dimarts, 23 d’octubre vam anar a teatre, a veure Voler és poder
interpretada per la companyia Frec a Frec.
L’obra de teatre anava d’un noi sord i una noia que li agradava la
pintura. La mare del noi, el Jose, era alcohòlica. El pare de la noia,
l’Anna, era molt estricte. Després de moltes complicacions,
decideixen escapar-se, perquè el noi ha tingut un accident on es
pensa que ha matat un amic, i l’Anna vol començar una nova vida
sense el seu pare.
L’Anna traeix la confiança, del Jose amagant-li que el seu amic és
viu. El noi ho descobreix quan la mare de l’Anna els troba. I així
acaba l’obra, però la sessió no acaba aquí. Cada personatge surt i
nosaltres fem preguntes i consells sobre el seu comportament
dins de l’obra.
Va ser divertida, educativa i participativa i ens va donar
l’oportunitat de parlar amb els personatges.

Daniel Rodríguez
Roger Fabregat
4t ESO D
el cr!t
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TUTORIES A BATXILLERAT: SENEGAL

El pasado martes 23 de octubre, los alumnos de 1º de
Batxillerato fuimos al teatro a ver la obra “Amor y pedagogía”, de
Miguel Unamuno.
La novela, puesta en escena por la directora Txell Roda,
trata de un hombre obsesionado en su pedagogía sociológica. En
un principio, su objetivo era casarse deductivamente con Leoncia,
una mujer de dotes perfectos para obtener un hijo prodigio: un
genio. Pero se da cuenta de que ama a Marina, algo que él no
había previsto. A pesar de todo, se casa con ella inductivamente y,
de tal unión, nace Apolodoro. Finalmente, las cosas no salen como
él había previsto, ya que su hijo piensa que el amor va delante de
la pedagogía.
En definitiva, la representación nos ha servido de gran
ayuda, ya que ésta lectura es obligatoria a la materia de castellano
de 1º de Batxillerato.
Laura Morera
Anna Sallés
1r Batxillerat C

Aquests primers dies de tutoria hem estat
treballant el Senegal. A través de la beca que els alumnes
decidim fer cada any per pagar els estudis d’un alumne
d’allà i de les explicacions de les vivències de dues
professores de l’escola, ens hem endinsat en el tema.

Vida a l’escola. Batxillerat

AMOR Y PEDAGOGIA

ANTOLOGIA DE LA POESIA CATALANA

El passat dimecres 10 d’octubre els alumnes de
1r de Batxillerat vam anar al teatre de Ponent a veure
Antologia de la poesia catalana , una obra de la qual
ens haurem de llegir el llibre al segon trimestre.
El teatre de Ponent és un espai petit i acollidor, on l’escenari
i l’acció de l’obra estan molt a prop del públic. L’obra ja va
començar d’una manera poètica; silenci, el mar de fons, soledat...
Els actors van arribar a recitar molts poemes de diferents
autors, poemes recitats amb gràcia i encant. La manera en què es
presentava l’obra, crec jo, que era una de les maneres més adients
per fer aquest tipus de teatre. Relacionar una trama amb els
poemes, i agafant el poeta G. Ferreter com a protagonista, que
era el mestre que recitava poemes de diferents autors de la poesia
catalana. El tema amorós assoleix molta importància i és el lligam
entre els dos protagonistes, els quals es reciten poemes d’amor
mútuament.
En conclusió, penso que va ser una obra bastant
interessant i una manera d’apropar-nos a una de les obres,
Antologia de la poesia catalana, obligatòries en l’assignatura de
llengua catalana a batxillerat.
Anna Fernández
1r Batxillerat A

Fa pocs dies, com ja hem dit, l’Agnès Boixader i
la Mònica Prat ens van fer un petit recull, a través d’unes
fotografies de l’estada i una visualització de les seves
experiències, sensacions i sentiments de l’estada al
Senegal. Van visitar diversos centres d’ensenyament per
poder saber com aquest s’impartia. Realment va ser una
vivència que ens ha ajudat a veure la importància de les
beques d’estudis que fem cada any.
Per això i per altres temes treballats a classe, aquest
any els alumnes de primer de batxillerat hem decidit
ajudar a un altre alumne, de manera voluntària, per tal
d’aportar un cop de mà més (encara que no tot el
necessari) a les beques per alumnes del Senegal, fent
quatre nous apadrinaments, però en haver-hi només tres
línies, hem hagut de fer un petit esforç econòmic per a
les beques d’aquests nois i noies.
I qui creuria, que només amb els diners que nosaltres
gastem per comprar-nos l’esmorzar, podríem pagar tot
el curs escolar d’un estudiant senegalès?
Els alumnes de la nostra escola, estem
conscienciats dels problemes que pateixen aquests joves
per aconseguir accedir a una educació digna. Creiem que
amb la petita aportació econòmica que recol·lectem entre
tota la classe, estem ajudant a que un alumne pugui
rebre uns estudis als que d’una altra manera no hagués
pogut accedir.
Berta Ventura
Estibalitz Vicario
1r Batxillerat B
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SEFED

Escola - Empresa

ELS ALUMNES DEL PROGRAMA SEFED PRESENTEN ELS SEUS PRODUCTES A L’EMPRESA EMARS, SAS DE L’ESCOLA
PIA DE MATARÓ.

SOM VETERANS.... EN FORMACIÓ .- Sefed és un programa
de formació de persones, amb la metodologia de la simulació
d’empresa . L’objectiu d’aquest és ajudar la inserció al món
laboral. Aquesta formació pretén ser el més igual possible a la
feina que es fa en una empresa real. El programa disposa de totes
les eines possibles perquè rebem formació tant a nivell pràctic
com teòric:classes teòriques, pràctiques intercanvis amb
empreses, visites, seguiment del mercat laboral, estades
temporals, borsa de treball,etc. Així com unes instal·lacions
perfectament adequades i uns formadors implicats i preparats.
GLUPS
GLUPS.- és el nom de l’empresa amb la qual es fa aquesta
formació simulada a l’Escola Pia, es dedica a la venda i
subministrament de begudes refrescants, aigua, té, màquines de
cafè industrials i domèstiques, màquines de vending i
subministraments , ja siguin de begudes o de snacks. Tot això
comporta una relació comercial amb altres empreses no només
catalanes, sinó espanyoles i d’àmbit europeu, amb les quals hi ha
una relació de treball i de formació molt important, i continuada.
Al llarg dels 10 anys, que dura el programa Sefed s’ha demostrat
que és una estratègia eficaç per a la inserció laboral de les persones.

MOLT SATISFETS
SATISFETS. Dins dels actes que es dediquen a la formació
vam rebre la visita de l’empresa EMARS SEFED, S.A.S. de Mataró.
Vam fer la presentació de la nostra empresa i dels nostres productes
per tal de millorar i intensificar la relació comercial que ja tenim
ELS AVANTAGES DE TROBAR-SE FÍSICAMENT. El fet que
alumnes i formadors de l’empresa EMARS SEFED,
S.A.S. de Mataró es desplacessin fins a l’Escola Pia
de Granollers va ser molt satisfactori. Primer vam
fer una presentació de l’empresa, els productes i
les ofertes vigents i després un COFFEE-BREAK. El
contacte físic entre les empreses va intensificar la
relació comercial i va incentivar a les persones que
hi treballem a fer la feina ben feta..
AGRAÏM MOLT a l’empresa EMARS SEFED, S.A.S.
de Mataró que s’hagi desplaçat fins a Granollers, i
la seva resposta a nivell comercial i de relació.
També a l’Escola Pia de Granollers, per facilitar-nos
els recursos a tots els que vam organitzar l’acte.
Jordi Alonso Pascual, pare d’alumne de l’Escola Pia
i alumne del programa Sefed Granollers.
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L’aposta de la nostra escola per la millora de l’aprenentatge de
l’anglès va fer que el professorat de l’assignatura revisés els seus
objectius didàctics, la seva metodologia i el seu sistema d’avaluació.
D’aquesta reflexió en va néixer un projecte que es va posar en
funcionament el curs passat en alguns cursos, des de primària
fins a segon de batxillerat, i que s’està completant aquest.

Ve el cap de setmana i pensem... “Què fem?, On anem?...” És quan,
com moltes vegades passa, ens ve la “mandra” de pensar i no
acabem fent res. Acabem dormint al sofà, davant l’ordinador fent
tot i a la vegada res o quan acabem passant més de la meitat del dia
omplint la nostra col·lecció de pel·lícules vistes.
Doncs, és aquí on us fem un crit i us diem: “Animeu-vos perquè
Granollers ens ofereix un ampli ventall d’activitats, propostes...
que faran del nostre temps lliure un motiu de profit.

De cara en dins

CERCA EL QUE T’INTERESSI!

Aquest nou projecte anomenat “Speaking” ens ha engrescat a
pensar i introduir metodologies noves amb la finalitat de potenciar
l’expressió i comprensió oral en una llengua estrangera per tal que
els nostres alumnes millorin en la seva competència comunicativa.
Tot i que es continua utilitzant llibres de text, un cop a la setmana
aquests queden substituïts per un material específicament pensat
per ampliar o reforçar els continguts treballats a nivell oral utilitzant
l’anglès com a llengua vehicular. És a dir, que durant aquesta hora
el bolígraf passa a segon pla i el més important és la paraula. Per
aquest motiu el grup classe es desdobla i d’aquesta manera els
alumnes poden participar més activament a classe sigui quin sigui
el seu nivell i punt de partida.
El nostres objectius adaptats a cada curs i cada alumne/a són
diversos: potenciar la comprensió i expressió oral; desmitificar
l’error i veure’l com a font d’aprenentatge; potenciar situacions
que obliguen a l’ús de la llengua, facilitant els recursos per la seva
utilització; valorar el coneixement de les llengües estrangeres com
a instrument de comunicació i especialment, gaudir de l’anglès i
prendre consciència de les nostres capacitats comunicatives.
Així doncs, sense oblidar la necessitat d’aprendre la correcció i
adequació de la llengua escrita, el que estem intentant és que els
nostres alumnes acabin la ESO o el Batxillerat sent capaços de
comunicar-se en llengua anglesa.

Reporters en acció

AVUI TOCA SPEAKING

El dia 1 de desembre és el dia mundial de la lluita contra la SIDA i,
en conseqüència, hi haurà taules informatives i activitats als
diferents instituts i a la porxada.
De caire més nadalenc, trobem la tradicional obra dels “pastorets”
de Josep Mª Folch i Torres, que hi ha els dies 29 i 30 de desembre a
les 20,00h i dimarts dia 1 de gener a les 20,30h al Teatre Auditori
de Granollers.
També podrem trobar el concert de nadal el dia 16 de desembre al
Teatre Auditori de Granollers de la mà de la Societat Coral d’Amics
de la Unió, sota la direcció de Josep Vila Jover.

I, per acabar, un concert molt interessant i amb propòsits benèfics
és l’anomenat jazzjoguina protagonitzat per la jove Big Banf Escola
Combo dissabte dia 2 de desembre a les 20,30h. El més interessant!
Podreu pagar l’entrada al concert, o bé portar una joguina nova o
en bon estat per entrar i aconseguir l’objectiu proposat, que és
donar aquestes joguines als infants que aquest Nadal per fi o, una
vegada més, veuran una il·lusió acomplerta.

I finalitzant, us fem saber que les entitats de lleure organitzen
moltes activitats per infants i joves amb el suport de monitors joves
voluntaris.
Marta Cañas
Marta Sayol
Alex Frahm
Laia Rafel
Elena Murciano
2n Batxillerat D

Els nois i noies que aprenen una llengua estrangera, no només
estan contribuint al seu desenvolupament personal, sinó que a
més a més s’estan obrint les portes al món exterior, a tot allò que
és nou i diferent.
Departament d’Idiomes.
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La teca de la Mediateca

EXPOSICIÓ: QUIM MONZÓ

NOVETATS I RECURSOS
A l’entrada de la mediateca tenim uns expositors amb les darreres
novetats i recursos que ens han arribat. Tant les novetats com els recursos
que us detallem a continuació (com la resta del fons de la biblioteca i
la mediateca) es troben a la vostra disposició. L’únic que heu de fer és
agafar en préstec el que necessiteu.

Aprofitant el ressò mediàtic que darrerament
té en Quin Monzó (sobretot arran de la Fira del
llibre de Frankfurt, on va ser l’encarregat de
llegir el discurs inaugural) hem muntat una
petita exposició sobre ell a la mediateca. En
Quin Monzó també està de moda perquè acaba
de publicar el seu darrer llibre: Mil cretins.
A més d’aquest títol, a la mediateca trobareu:
El millor dels mons.
El perquè de tot plegat.
Olivetti, Moullinex, Chaffoteaux et Maury.
Uf, va dir ell.
L’illa de Maians.
La magnitud de la tragèdia.
L’udol del griso al caire de les clavegueres.

Literatura:
L’anell de la Irina, de Care Santos. Editorial Baula.
El llibre negre dels secrets, de F. E. Higgins. Editorial Cruïlla.
La nit que Wndy va aprendre a volar, d’Andreu Martín. Editorial
Bromera.
El testament de John Silver, de Josep Vallverdú. Editorial La Galera.
De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un cànon de la literatura juvenil,
de Vicenç Pagès. Enciclopèdia Catalana.
El lladre de llibres, de Markus Zusak. Editorial La Campana.

MALETES VIATGERES

Aquest curs, des de la biblioteca s’ha iniciat una nova activitat de
promoció de la lectura i de lligam entre escola i família per als nens/
nenes de P4. Es tracta de les maletes viatgeres.
Us ho expliquem:
A cada classe de P4 hi ha una maleta. Cada dilluns la mestra deixarà la
maleta a un nen/a . El préstec serà d’una setmana sencera, de dilluns a
dilluns. A dins de la maleta hi ha:
7 contes: un per a cada dia de la setmana.
1 llibreta perquè la família o el nen/a hi escrigui , dibuixi o
expliqui allò que més li ha agradat de la maleta viatgera.
Unes petites recomanacions per els pares.
1 llistat amb els llibres que conté la maleta.
Esperem que passeu una bona estona gaudint de la lectura amb els més
petits de la casa.
Equip de mediatecaris

RECOMANACIONS

Per als de cicle mitjà:
MASANNEK, JOACHIM. Les feres futbol club. Columna
Un equip de fubol de nois i noies que s’ho passen molt
bé jugant a futbol.

Recursos:
Dossier Manual de recerca a internet.
Dossier: Com referenciar les fonts
d’informació.
Dossier: Com fer un treball.
Butlletins:
Ciutats de llibres. Guia de lectura
primavera 2007. Biblioteca Can Pedrals
i Roca Umbert.
Entre llibres. Activitats literàries. Tardor.
Granollers 2007.
Cosmocaixa. Agenda 2007: octubre,
novembre i desembre.
Literatura i natura. A la descoberta dels parcs naturals. Guia de
lectura. Xarxa de Biblioteques Municipals.
Contes:
Era fosc i sospitosament tranquil, d’Einar Turkowski. Libros del
zorro rojo.
- La mamà va pondre un ou (o com es
fan els nens), de Babette Cole. Ediciones
Destino.
- El punt, de Peter H. Reynolds. Ediciones
Serres.
- Ferdinando el toro, de Munro Leaf.
Lóguez ediciones.

Per als més grans:
Coca, Jordi. La Japonesa. Proa
Narració en primera persona de la vida d’un jove
disminuït i de les seves relacions
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450 ANYS

...els nostres fills veuen molta televisió?
Volem fer referència a un article que creiem molt interessant
que va sortir a “La Vanguardia” el dimecres 5 de setembre de 2007
de Josep Corbella.
L’article en qüestió es titulava “Niños empachados de tele” i
remarcava que dues hores al dia de televisió augmenten els riscos de
transtorns d’atenció.
L’estudi fet per uns investigadors de nova Zelanda analitza per
primera vegada els efectes cognitius a llarg termini de les hores passades
mirant la televisió durant la infantesa. Els seus resultats indiquen que
el rendiment escolar es pot ressentir en l’adolescència i s’alerta també
sobre els efectes dels vídeojocs i ordinadors ja que consideren poden
ser semblants:”Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables
a los mensajes transmitidos por la TV, que influyen en sus percepciones
y conductas”.
Finalment l’article destaca de quina manera l’excés de TV afecta
a la capacitat d’atenció i apunta diverses hipòtesis:”La que presentan
como más probable es que las imágenes televisivas, con sus estímulos
constantes, pueden hacer que en comparación la vida real parezca
monótona, de modo que los niños tiendan a aburrirse ante actividades
que tienen ritmos más lentos como asistir a una clase o hacer los
deberes. Otra posible explicación es que el cerebro infantil, aún en
formación, se desarrolle de manera inadecuada al ser estimulado en
exceso por las rápidas sucesiones de imágenes de los programas de
televisión.
Hay aún otras posibilidades: podría ser que ver la televisión
desplace otras actividades que favorecen la capacidad de atención,
como leer, jugar o practicardeporte. O que la tele favorezca la inatención
porque uno siempre puede retomar el hilo del programa más tarde. O
que los niños inatentos tengan mas preferencia por mirar la tele que
aquellos que no tienen problemas de déficit de atención”.
L’Acadèmia Americana de Pediatria dóna les següents pautes
dirigides als pares:
1. Limitar a dues hores al dia la televisió i/o l’ordinador.
2. No posar-hi televisió a l’habitació dels nostres fills.
3. Convé evitar que els nens menors de 2 anys mirin la TV i
estimular activitats més interactives (jugar, passejar, mirar
contes,...)
4. Supervisar els programes, cal conèixer els continguts i ajudar
a escollir programes de qualitat.
5. Mirar la televisió amb els fills, tot comentant els continguts.

Portes obertes

Què podem fer si...

QUÈ FEM AMB LA TELE?

Commemoració dels 450 anys del naixement de Sant
Josep de Calassanç

En motiu dels 450 anys del naixement de Sant Josep de
Calassanç han tingut lloc aquest mes d’octubre diversos
actes commemoratius:

El dimarts 16 d’octubre de 2007, en un acte organitzat
per l’Escola Pia de Catalunya, tingué lloc la col·locació i
benedicció de la imatge de St. Josep de Calassanç a la
Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors (parròquia de
Tremp). La celebració fou presidida pel Sr. Bisbe de la
Seu d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, amb la participació
de tots els Superiors Majors de l’Escola Pia.

El dissabte 20 d’octubre de 2007, en una celebració
institucional de tota l’Orde escolàpia, va tenir lloc en
l’auditori municipal de Barbastre una ponència del
senyor Federico Mayor Zaragoza,científic i ex-Director
General de la UNESCO, sobre el fet de ser mestre en el
passat i en el present i un concert de la Camarata Borgia
de Gandia.
El diumenge 21 d’octubre de 2007, a la Catedral de
Barbastre, s’oficià una Solemne Eucaristia presidida pel
Bisbe de Bilbao, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, i
President de la Conferencia Episcopal Española. En la
seva homilia Mons. Blázquez destacà la vida i obra de
Sant Josep de Calassanç com a iniciador d’un moviment
de reforma a l’Església i a la societat a través de
l’educació a l’escola de nens pobres i agraí la tasca que
duen a terme els escolapis arreu del món.
Xavier Ambròs

És recomanable buscar alternatives a la televisió.
Departament psicopedagògic
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