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Editorial

      Jornades temàtiques: la ciència i els experiments Jornades temàtiques: la ciència i els experiments Jornades temàtiques: la ciència i els experiments Jornades temàtiques: la ciència i els experiments Jornades temàtiques: la ciència i els experiments

- la competència comunicativa lingüística i
audiovisual (escolta, conversa, expressió,
lectura, selecció, síntesi i comunicació de la
informació després d’una recerca);

- la competència artística i cultural (representació
gràfica del procés...);

- la competènc ia  d ’autonomia i  in ic iat iva
personal (autocrítica, valoració d’altres idees,
responsabilitat...).

- la competència d’aprendre a aprendre ( fer-se
preguntes, imaginar respostes, treballar en equip,
compartir el saber amb els altres...)

En tractar-se d’activitats d’experimentació, totes elles
s’han concretat en tres moments:

1. Entrada d’informació : L’observació directa i
indirecta, la manipulació i l’exploració han permès
d’entrar en contacte amb les propietats, qualitats i
atributs dels objectes i elements de l’entorn.

2 . Elaboració de la informació: A través de
l’experimentació, comparació, suposició i predicció
han anat coordinant diversos camps sensorials, han
interioritzat les dades i han obtingut informació.

3. Comunicació i expressió : Les activitats han
potenciat la comunicació, la reflexió de les seves
experiències i l’intercanvi de punts de vista.

I marxem de vacances entenent una mica més el
món que ens envolta, il·lusionats de veure que som capaços
de construir coneixement passant-nos-ho d’allò més bé.

Mercè León i Txon Reverter

Equip directiu

La      professió de científic és d’aquelles que atrau els
nens i les nenes d’una manera especial. És possible que sigui
perquè els científics treballen d’una manera especial tot
observant, preveient, experimentant, analitzant..., per a cercar
nous coneixements i això fa que la seva feina sembli més
divertida.

Aquest curs, els nostres alumnes de cicle mitjà i superior
ho han volgut comprovar i han decidit que volien saber més
sobre els experiments. Per això durant els dies 14 i 15 de març
a les aules d’infantil i primària s’ha donat pas a l’observació, la
manipulació, la curiositat, l’experimentació, la classificació,
l’anticipació, la verbalització, la formulació d’hipòtesis, la
comunicació, la recerca,..... totes elles importants per a
desenvolupar el pensament crític en els nostres alumnes.

En les primeres etapes i cicles ha estat fonamental
l’actuació sobre els objectes, els materials i els elements de
l’entorn, l’exploració i la interacció efectiva, directa i
manipulativa. En les etapes intermèdies i superiors aquesta
actuació directa sobre l’objecte no ha estat tan necessària ja
que els alumnes tenen més capacitat d’abstracció i de predicció.
A partir de diferents materials  i activitats els alumnes han
ampliat coneixements i  construït els seus aprenentatges
respecte al seu entorn.

En les activitats proposades hem treballat diferents
competències básiques necessàries per anar fent front a
l’entorn que ens envolta:

- la competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic (observació directa o indirecta,
formulació de preguntes, contrastació de  solucions,
realització de prediccions...);

- la competència matemàtica (classificació, ordenació,
relació..);
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   El dia de dijous gras hem preparat a la classe uns
“montaditos” de botifarra d’ou.
   La nostra mestra ens ha repartit dues llesquetes de
pa i mig tomàquet. Després tots hem sucat el pa fregant
ben fort. Quan hem acabat hi hem posat una
   miqueta d’oli i per completar-ho uns tossets de
botifarra.

DIJOUS GRAS

Durant aquest segon trimestre, els nens i nenes de P5
hem iniciat, en forma de projecte,  un apassionant
viatge a través de l’univers. Al llarg d’aquest viatge
aprendrem a conèixer, descobrir i observar tot allò
relacionat amb els planetes, les estrelles, els astres i

ELS PETITS FEM PROJECTES

fins i tot les naus espacials i els astronautes. La fi del
nostre trajecte es diu Can Vendrell, on arribarem el
proper 22 de febrer i ens podrem endinsar en un
planetari on viurem unes fantàstiques experiències.

P5

   Ens ho hem menjat tot cantant....el
dijous llarder botifarra menjaré...

P3
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Vida a l’escola. Infantil
Tortugues, conills, peixos, ocells... van venir a passar
el dia a les aules de P-4 per celebrar la festa de Sant
Antoni!
La Pilar de la mediateca ens va explicar un conte molt
divertit i el vam representar tot cantant: “ajudem al
cargol a arrencar l’herba, a arrencar l’herba... de puniol”.
Va ser un dia bestial!

P4

SANT ANTONI
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ia El dimarts 19 de febrer els nens i nenes de 1r de
primària vam anar al Castell de Fluvià  a Sant Esteve
de Palautordera.
El primer que vam fer en arribar va ser esmorzar tots
junts en una terrassa coberta perquè a fora feia un dia
molt gris i plujós, encara que vam tenir molta sort
perquè no va ploure.
Més tard van venir els monitors i van distribuir els
nens en grups per anar a fer  un munt d’activitats
diferents: veure molts animals de la granja, pujar a
una tartana tirada per un cavall i fer unes galetes
boníssimes
Després de dinar, amb les nostres galetes ja cuites,
vam tornar molt cansats, però molt contents, cap a
l’escola.

1r Primària

SORTIDA: CASTELL DE FLUVIÀ
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Vida a l’escola. Prim
ària

Dins del projecte “VIDA SANA” que estem treballant a  2n de
primària,  una de les activitats que hem fet ha estat el concurs “La
fruita ens fa créixer”.
Aquesta activitat tractava de posar en una gràfica, durant una
setmana, una enganxina per cada peça de fruita que menjàvem
cada dia.
L’objectiu ha estat animar els nens i nenes a menjar fruita com a
part molt important de l’alimentació per totes les vitamines i fibra
que ens proporcionen.
Aquesta activitat ens ha servit per calcular, fer gràfiques i sobretot
comptar.
Cada dia de manera espontània, els nens/es comptaven les pomes
que hi havia enganxades per saber quina classe n’havia consumit
més. També hem calculat quantes fruites ha menjat cada nen i
quantes tota la classe. Hem utilitzat les calculadores per aquesta
operació.
Ha estat una activitat molt engrescadora i podem dir que ha resultat
un èxit.

Els nens i nenes de 3r de Primària hem estat
treballant l’auca.

La feina l’hem fet en grups de 3 o 4 alumnes.
Hem pensat 6 rodolins sobre un tema i hem
fet els dibuixos corresponents.
Aquí en teniu una de mostra.

Marc Canudas
Rafel Palomo
3r Primària C

“LA FRUITA FA CRÈIXER”

FEM UN AUCA

Pares i mares animeu-nos a continuar menjant fruita cada dia per
ajudar-nos a aconseguir una “VIDA SANA”!!

2n Primària
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ia L’estiu passat, en Ferran, un company de la nostra classe va
marxar a Mèxic a viure-hi 3 anys. Nosaltres el recordem sovint i
ens escrivim per e-mail. Aquest que llegireu és l’últim que li hem
enviat:
Hola Ferran i companyia!
Com va tot per aquestes terres mexicanes?
Nosaltres a coneixement del medi hem estat estudiant i treballant
els aliments i l’aparell digestiu. Hem fet coses interessants i hem
après força.

Amb el tema dels deures, continuem igual, i tu?
Com t’ha anat la tornada cap a Mèxic, després del Nadal a
Granollers?
Ja has fet més amics a l’escola nova o què?
T’enviem una foto d’avui mateix que hem fet especialment per a
tu.
Des de Granollers t’enviem 26 petons gegants.
Fins aviat!

Nens i nenes
4t Primària D

Com tots sabeu, el passat dimecres 30 de gener es va celebrar el
DDDDDia EEEEEscolar de la NNNNNO VVVVViolència i PPPPPau i a l’escola com cada any vam
fer una activitat amb tots els alumnes i professors des de P3 fins a
2n de batxillerat.
Aquesta diada té com a objectiu conscienciar-nos que la
construcció de la pau és una tasca de tots i que exigeix un
compromís  i una aproximació als conflictes i a les persones
que pateixen les conseqüències d’aquesta violència.
L’activitat d’enguany la van iniciar  a l’estona de tutoria.
Ens van explicar que el dia 31 de maig de 1938  la nostra
ciutat, de bon matí va patir un bombardeig. Entre tots ens van
imaginar com seria
aquell matí: nens camí
de l’escola, homes i
dones direcció al seu
treball..... I com va
canviar la seva vida
quan uns avions van
deixar caure les bombes:
plors, dolor.....

El  dia 30 al matí, van
venir a la nostra classe
els companys de 4t
ESO. A la nostra classe teníem penjat dos coloms amb la frase: “EL
MÓN SERIA MILOR SI....” . I per grups vam omplir amb frases aquests
coloms. Un dels coloms el vam penjar a la porteria de l’escola i
l’altre colom se’l van endur com record.
En acabar l’activitat vam baixar al pati i en silenci van escoltar el
soroll del bombardeig i per últim vam cantar la cançó: “El món
seria molt millor...”
L’experiència va ser molt bona perquè ens va permetre fer un
treball amb nens més grans i per adonar-nos que és responsabilitat
de tots construir un camí cap a la PAU.

Carlos Salgado
Albert Ventosa

Oriol Vicente
5è Primària B

A partir d’aquest segon trimestre, els alumnes de 6èD estem
ajudant a llegir als nens i nenes de 2n A. Ho fem dilluns a les 9h
del matí durant mitja hora.
És una experiència molt divertida i interessant; perquè no només
ajudem a millorar als nens de 2n, sinó que  també recordem els
temps en què teníem l’edat d’ells, els moments en què a nosaltres
també ens costava llegir i ens esforçàvem cada dia per fer-ho
millor.
Ajudant-los, ens sentim molt satisfets i amb ganes de què millorin.

Anna Martín
6è Primària D

EN FERRAN ÉS A MÈXIC DIA ESCOLAR: “NO VIOLÈNCIA I PAU”

LLEGIM AMB ELS NENS I NENES DE SEGON



el cr!t 9

Vida a l’escola. Secundària
Les marques són el tot de la nostra societat. El cotxe que ens porta
al treball, els aliments que mengem, el dentifrici que fem servir,
entre de totes les activitats que fem quotidianament són les petites
coses que formen la nostra vida.

La gran majoria de persones creuen que per portar un nom conegut
escrit en una samarreta, uns pantalons, unes bambes, una gorra
que simbolitzi una gran suma de diners, són diferents i superiors
a les altres.

En aquest col·legi, com en molts altres, hi ha persones així. La
veritat és que no fa gens de goig veure a algú discriminar un altre
per la seva vestimenta. Ho poden fer per aparentar i ser acceptats,
o simplement per orgull; deixaríem de ser persones civilitzades
pel fet de no portar alguna peça de marca? Pensem-hi.

Sara ibañez
Anna Toro

1r ESO D

Molts adolescents, a partir dels 14 o 15 anys comencem
a tenir un problema: la droga.

Una drogadrogadrogadrogadroga és qualsevol substància, natural o sintètica,
que pot utilitzar-se com a matèria primera o com a
ingredient i que provoca una intoxicació en la persona.

La gent que és addicta a aquestes substàncies li costa
molt deixar-ho perquè el seu propi cos demana aquesta
substància amb molta freqüència.

L’addicció és la necessitat imperiosa de consumir droga
regularment (no ser capaç de moderar el consum o
suprimir-lo).
Hi ha molts tipus de drogues:

· Euforitzants i excitants (cocaïna, amfetamines,
alcohol en la seva primera fase, nicotina en la
seva segona fase, cafeïna).

· Relaxants, sedants i depressors (opiacis, heroïna,
morfina, benzodiazepines, ansiolítics, relaxants
musculars i hipnòtics, alcohol en la seva segona
fase, nicotina en la seva primera fase, barbitúrics,
cànnabis, marihuana, inhalants).

· Al·lucinògens (LSD, peiot).

Les drogues tenen la capacitat d’alterar l’estat d’ànim,
la percepció o el coneixement. Solen crear addicció i
quadres d’abstinència.

Si no ho proveu millor, us estalviareu molts problemes.

                                               Sofia González
Martínez
1r ESO B

El tabac, una de les drogues més febles, pot arribar a ser el teu
millor amic, però alhora el teu pitjor enemic. El tabac, a més de ser
dolent per a la salut, si comences a provar-ho et pots quedar
enganxat i sempre tindràs el vici de fumar. Ara hi ha molts
adolescents que fumen sense parar i sense adonar-se del mal que
s’estan fent a ells mateixos. Fixeu-vos bé que al principi pensen
no passarà res per fumar una vegada, però aquesta vegada es pot
convertir en moltes vegades i acabar no deixant-ho mai. Així doncs,
per als que no ho han provat mai val la pena que s’ho pensin dues
vegades i que llegeixen els consells que hi ha als paquets de tabac
informant dels seus perjudicis.

Fumar pot matar!
Ferran Orta

1r ESO B

LES DROGUES SUPERFICIAL

EL TABAC
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El divendres 8 de febrer de 2008, els alumnes de 1r d’
ESO D vam anar a l’activitat gratuïta de l’obra social “La Caixa”:
Violència: Tolerància zero!

Allà estava tot molt ben preparat. Ens va tocar, per sort, una
guia molt simpàtica que es deia Mònica i ens va atendre molt
bé. Era molt amable i molt graciosa.

Ens vam endinsar en una finestra on es veia un vídeo
de la violència de gènere contra la dona. Més endins, seguint
per un passadís, es podien veure els drets humans escrits en
les dues parets del passadís.

Si caminaves més, hi havia una sala on es podien veure
uns vídeos de pel·lícules del cinema on sortia la violència de
gènere, per diferents motius.

Seguint per una sala, hi havia una mena de classe on hi
havien posat coses que figuraven que, en aquella classe, hi
havia violència.

Després, l’última sala tractava de tres pantalles molt
grans on unes víctimes de la violència de gènere explicaven
com ho havien solucionat.

Doncs, això és tot, almenys nosaltres ens ho vam passar
molt bé i ens va semblar interessant. Esperem que tota la gent
que passi per l’exposició prengui consciència que el que
planteja aquesta exposició, la violència zero és una realitat
terrible que entre tots hem d’aconseguir fer desaparèixer.

Javi Ramos
Gerard Canals

  1r ESO D

VIOLÈNCIA: TOLERÀNCIA CERO
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Vida a l’escola. Secundària
Si us agrada la lectura però no sabeu quin llibre escollir,
a continuació us recomanarem un llibre escrit per Cèsar
Mallorquí. Es tracta de Las Lágrimas de Shiva, una
història d’aventura, ficció, intriga i amb una mica d’amor
que se situa a l’any 1969,  a Santander. El Xavier és el
protagonista i es veu obligat a anar-se’n de Madrid
perquè el seu pare agafa una malaltia anomenada
tuberculosis. A casa de la seva tieta Adela i el seu oncle
Lluís comença a notar alguna cosa estranya, una
presència... I amb l’ajuda d’una de les seves quatre
cosines, la Violeta, intenten resoldre el misteri.

El trobareu disponible en català, castellà i  anglès

Clàudia Parra
Elena Ibañez

1r ESO B

Divendres vam anar a visitar unes carpes de la Caixa
de Pensions a la Plaça Berenger. L’objectiu de la visita
era fer una reflexió sobre la violència i la implicació
de la societat en la lluita envers ella. Vam analitzar
diferents apartats, com ara la violència de gènere i
l’assetjament escolar, també conegut com bullying, i
tot els maltractes, entre companys, i que pateixen
alguns nens en moltes situacions en què ens podríem
reflectir.

Tot va començar amb una petita introducció basant-
nos en la pregunta per què?per què?per què?per què?per què? El per què de tota aquesta
exposició.

L’exposició es dividia en unes quatre parts: els drets
humans, la base d’una convivència pacifíca i la
igualtat de gènere, el valor de la diferència i la seva
comunicació, com es poden representar i identificar
els tipus de maltractes, i com arribar a una possible
construcció de societat justa.

En alguns països i societats, el masclisme es mostra
molt fort. Se sap que el que mana, és l’home, però,
per què? Per què el veiem més fort? Per què té més
poder?... En alguns països i societats, la dona no té
paraula. Fa relativament pocs anys, ni tan sols podia
votar. Però avui  dia, encara que costi creure-ho,
encara passen coses d’aquest tipus, i no se’ls dóna
molta importància. Tots hem de tenir els mateixos
drets i tots som iguals, per això es van fer els Drets
Humans.

 Marta Pérez
2n ESO C

LAS LÁGRIMAS DE SHIVA VIOLÈNCIA: TOLERÀNCIA CERO
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Algú sap què és un missatge subliminal? Suposo que alguns
sí, altres no... però el que és cert és que tots n’heu vist o sentit
algun. Per als que no ho saben, un missatge subliminal és un
missatge dissenyat per passar per sota dels nivells normals de
percepció. Pot ser, per exemple, un so impossible de sentir per a
una ment conscient però audible per a una ment inconscient; o
una imatge transmesa de forma tan breu que no la captem
conscientment, però inconscientment sí.

Ara que ja sabem què és un missatge subliminar podrem
posar alguns exemples per aclarir-vos perquè dic que tots n’heu
vist o sentit algun. Per exemple, qui no ha vist alguna vegada
pel·lícules Disney com “El Rey León” o “La Sirenita”, encara que
sigui de petits? O qui no ha sentit alguna vegada les cançons de
“High School Musical”, les dels “Lunnis” o de “Pokemon”? Doncs
en tots aquests casos (i en molts més) n’hi ha, de missatges
subliminars. Què quins? Doncs per exemple, a la portada de “La
Sirenita” fixeu-vos que en una de les torres que hi ha al castell,
just pel mig, hi ha una forma curiosa, no? O pel final de la pel·lícula,
quan es casen, fixeu-vos en el capellà. Està una mica sortit, no?
També hi ha una famosa escena del “Rey León” en què el lleó
s’asseu i surten tot de coses blanques (que només els de Disney i
el lleó saben què són) i escriuen la paraula anglesa SEX, que no
cal traduir...

Respecte a les cançons, haig de dir que en aquests casos
no són missatges subliminals, els missatges subliminals auditius
estan amagats dins la lletra o són inaudibles; en aquests casos
parlarem de Backmasking (que també n’hi han de missatges
subliminals auditius a les pel·lícules Disney, a la cançó inicial del
“Rey León”, per exemple). Un Backmasking és més conegut com
a missatges del revés, que vénen a ser això, sons gravats a la
inversa en una pista musical en la que es planeja que es toqui cap
endavant. És a dir, que si sentim la cançó del revés podríem arribar
a sentir-los.

Però tot això per què ho dic? A algú se li acut? Doncs, en el
cas dels auditius, perquè els nens petits (o no tan petits) repeteixen
aquestes frases, encara que sigui del revés, i les memoritzen.
Aquests nens saben que potser estan recitant alguna invocació o

El passat mes de gener, els alumnes de 4t d’ESO vam assistir a una
xerrada sobre les drogues. Es tractava de rebre consells i aprendre
més sobre aquestes substàncies. La xerrada va anar a càrrec de
quatre persones del centre Dianova. Dues d’elles havien estat
víctimes de les drogues. Tots dues eren joves i provenien de Madrid
i de Barcelona. També en els dos casos ho havien perdut tot per
culpa de les drogues. Havien començat de molt petits a consumir
drogues i com molts dels toxicòmans es van iniciar amb la beguda
i els porros. Gràcies al seu testimoni vam poder aprendre més
sobre el consum de les drogues i els seus efectes i perills.

A nosaltres personalment ens va agradar molt fer aquesta activitat
ja que vam poder veure que eren persones totalment normals i
que no obstant això van caure en el món de la droga, ens van
explicar com se les havien d’arreglar per poder consumir droga
diàriament, etc. En definitiva, creiem que aquesta activitat ens ha
sigut útil fer i ens pot ajudar a no caure en el problema de les
drogues.

Òscar Escurriola
Jaume Freijo

4t ESO D

MISSATGES SUBLIMINALS

XERRADA SOBRE LES DROGUES

dient alguna barbaritat? (a la invocació em refereixo al
“Kamekameha” de “Bola de drac”, i a la barbaritat a la cançó
aquella d’anar a dormir dels “Lunnis”).

Per tant, i com a conclusió, quan veiem una pel·lícula, en
principi educativa, estem realment segurs que no ens estan
col·locant missatges no sempre innocents?

Atenció, doncs, amb l’educació que reben els nens i nenes
actuals.

Sergi Maestre
4t ESO D
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Vida a l’escola. Secundària
El passat dia 25 de gener, tots els alumnes de 4t d’ESO de l’escola
vam anar a la sala St. Francesc a veure una obra de teatre titulada
“I ara què?”, representada per la companyia Frec a frec. Va ser una
obra amb una finalitat educativa, ja que l’obra descriu una situació
dramàtica en la qual joves de la nostra edat ens podem trobar
alguna vegada, una situació on has de prendre una decisió, però
no saps quina.

La història tractava d’uns nois que es retroben 13 anys després
que un company de classe morís per accident, degut a una
borratxera i a les ganes de divertir-se. El retrobament és degut a la
promesa que van fer de tornar-se a veure en el mateix lloc, quan

ADOLESCENTS A TEATRE

tinguessin 30 anys. En retrobar-se, s’adonen que cadascú s’ha
muntat la seva vida d’una manera ben diferent a la dels altres, i
l’únic que els uneix en aquell moment és el record de la mort
d’aquell noi.

La meva opinió sobre l’obra és positiva. Va ser entretinguda i en
cap moment es va fer pesada. El comportament, en general, també
va ser bo, i això va ajudar que la representació fos millor per a tots,
per a actors i públic.

Marc Cladellas
4t ESO D
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t El passat divendres dia 15 de febrer els alumnes de 2n de
batxillerat de la modalitat tecnològica a més de 3 alumnes més
de 1r de batxillerat vàrem fer una sortida, altre cop a la Universitat
de Mataró. Després de dirigir-nos cap allà mitjançant l’autobús
ens vàrem dividir en dos grups com l’ocasió anterior, ja que
havíem de fer les dues pràctiques diferents cada grup. Aquesta
vegada al nostre grup li va tocar el taller que tractava més sobre
l’electrònica, i l’altre grup va fer el taller de neumàtica. A l’inici
del taller el professor ens va explicar els conceptes bàsics i
necessaris per dur a terme la pràctica i després d’això ens va
donar el material necessari per construir el circuit sobre una
placa de proves. Després de construir varis circuits amb diferents
components i fer medicions amb aparells com ara oscil·loscopis
vàrem fer un petit descans. A la tornada vàrem acabar alguna
que altra medició que ens quedava pendent i vàrem recollir el
material. A continuació el professor va explicar-nos que oferia
la universitat de Mataró, les jornades de portes obertes etc. i va
repartir-nos unes informacions i butlletins on recollia la
informació. Aquesta segona pràctica a la universitat de Mataró
va ser també interessant encara que la gran majoria dels
companys opina que la primera pràctica, que tractava de
neumàtica, va ser més interessant i amena.

Carlos Serrano Marín
Carlos Sáenz Alcántara

2n batxillerat A

VISITA A LA UNIVERSITAT
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Escola - Em
presa

Alguns treballadors de l’Empresa Simulada Glups, SAS  el passat
divendres 1 de febrer , dia de  Carnestoltes , van acudir a la seva
jornada laboral disfressats.

Durant aquest dia va sobtar molt trobar una pirata, una caputxeta
vermella , algú amb barret,..etc, però això no va fer sinó que donar
una mica de color i de simpatia al dia.

CARNAVAL A L’EMPRESA SIMULADA GLUPS, S.A.S

VIII FIRA INTERNACIONAL D’EMPRESES SIMULADES

    Actualment estem treballant  per a la propera Fira Internacional d’Empreses Simulades que tindrà lloc a Barcelona els propers dies
2, 3 i 4 d’abril de 2008, dins del Recinte Firal de Montjuïc i formant part del Saló Expodidàctica.

Aquesta és una oportunitat perquè els nostres alumnes del curs Administratiu Polivalent per a Pimes , i que formen part de l’Empresa
Simulada del curs “Glups,S.A.S” , puguin realitzar intercanvis comercials amb altres i posar en pràctica el que estan aprenent al curs.

En pròxims números us informarem de com s’ha portat a terme, fins llavors únicament us voldríem convidar a tots a venir i compartir
amb nosaltres aquesta experiència , per això us adjuntem l’adreça  on estarem i una web  on podreu trobar més informació.

8a Fira
internacional
d’empreses
simulades

Del 2 al 4 d’abril de 2008 Fira de Barcelona

Generalitat de Catalunya

anys

Amb un petit “piscolabis” a última hora, vam poder gaudir d’un
moment de germanor i així compartir anècdotes i experiències del
dia a dia  al curs.

Va ser una experiència nova i que no dubtem repetir l’any vinent.

Fira Barcelona
Avda. Reina Maria Cristina s/n

Palau 2 (entrada per Av.Rius i Taulet)
08004 – BARCELONA

 http://fira.inform.es/2008/

http://www.expodidactica.com/
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Els esmorzars dels professors dels divendres 15 i 22 de febrer van ser una mica especials,
concretament literaris.
Tant a l’edifici de secundària el dia 15, com al de primària el dia 22, tots aquells mestres i
professors que van voler van compartir llibres i esmorzar. És el que hem anomenat esmorzars
literaris. En què consisteix? El seu propi nom ho indica: si tinc un llibre que he llegit i m’ha
agradat molt el porto a l’escola i, a l’hora del descans, mentre alimento
l’estómac amb el meu esmorzar habitual i una mica de coca i
llangonissa ofertada especialment per a l’ocasió, l’intercanvio amb un
altre company que també ha dut un llibre que l’ha entusiasmat.
D’aquesta manera alimentem el cos i l’esperit, que ambdues coses són
importants.
Els comentaris dels participants van ser molt positius i ja preguntaven
quan tindria lloc el proper esmorzar literari. En tot cas, quan se celebri
també us ho farem saber.
Per cert, potser el podríem ampliar amb altres modalitats, aquest
esmorzar. Estem oberts a propostes i suggeriments... Mentrestant en
fem cinc cèntims del primer amb algunes imatges.

ESMORZARS LITERARIS
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La teca de la M
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En el número anterior de la revista vam presentar una sèrie de
consells  o paràmetres per valorar la qualitat de les pàgines web
que ampliem a continuació:

- Disseny:
- El disseny ha de facilitar la comprensió dels continguts.
- Preferirem webs amb eines de cerca. Elements a tenir

en compte: té cercador intern?
- És preferible que compti amb explicacions d’ajuda.
- També es valora positivament que es possibiliti algun

tipus d’interacció amb l’usuari.

- Accessibilitat:
- Triarem webs que facilitin l’accés als usuaris. Elements

a tenir en compte: El temps de resposta és correcte?
Les pàgines es descarreguen ràpidament? La connexió
és estable?

- Són preferibles webs sense marcs.

Esperem que els criteris exposats us ajudin a l’hora de valorar
els webs que visiteu i dels quals obteniu informació.

Durant un parell de dies del mes de gener vam comptar
a la mediateca i a la biblioteca de l’escola amb la
presència de la Rosa Securun. Es tracta d’una mestra
que els darrers cursos ha estat la responsable dels
Programes d’Innovació Educativa del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. Enguany compta amb
una llicència d’estudis i està duent a terme una
investigació que relaciona les biblioteques i les
competències bàsiques. A partir d’un estudi qualitatiu
dut a terme en una dotzena de centres escolars d’arreu
de Catalunya (de diferents províncies, públics, privats,
de primària, de secundària...) vol demostrar que les

escoles que tenen biblioteca escolar, els alumnes
obtenen mil lors resultats en les proves de
competències bàsiques.

Durant els dos dies a l’escola, la Rosa es va entrevistar
amb l’equip de mediatecaris, representants de l’equip
directiu, mestres i alumnes usuaris de la biblioteca i la
mediateca... Per la seva banda, tres alumnes de 1r de
batxillerat van aprofitar per fer-li una entrevista.

BIBLIOTEQUES I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
La Rosa es va comprometre a fer-nos el retorn dels
resultats obtinguts abans d’acabar el curs.

Quan tinguem les dades de l’estudi també us les farem
saber.

COM TRIAR WEBS?
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En motiu del dia mundial de la no violència i la pau
(DENIP) que se celebra cada 30 de gener, tant a la
biblioteca com a la mediateca hem preparat una
petita exposició amb llibres relacionats amb el tema
de la pau.

EXPOSICIÓ DENIP

Alguns dels llibres expostas a la mediateca són:
Mata, Carol. Jesper
Ros, Roser. Els tres tambors
Portell, Joan. Fill de rojo
Anglada, M. Angels. El violí d’Aushwitz
LeGuin, Ursula. L’ull de la garsa

A primària hem exposat:
McKee, David. Los conquistadores.
Sennell,  Joles. Conte de riure, conte de plorar
Teixidor, Emili. En Ring 1,2,3 i un món nou
Battut, Eric. Els nens no volen la guerra
Obiols, Anna. Sóc la pau
Garcia, Alejandro. El castell de sorra

L’exposició es podrà visitar durant tot el mes de febrer.
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El dijous 24 de gener, els integrants del seminari
sobre biblioteques escolars organitzat des del centre
de recursos de Granollers vam anar a visitar l’escola
Costa i Llovera. Es tracta d’un centre educatiu que
enguany compleix 50 anys de vida i que des del
primer dia ha comptat amb una biblioteca escolar
potent i al servei dels alumnes i professors.
El centre educatiu Costa i Llovera es troba a la falda
del Tibidabo. A més de tenir unes vistes espectaculars
de tot Barcelona, emmarcades pels pins del pati on
juga la mainada, l’escola té un gran prestigi en el món
educatiu per tirar endavant innombrables projectes
d’innovació educativa i per la seva biblioteca. En
aquest darrer camp han aconseguit que la biblioteca
sigui realment el cor de l’escola, l’eix al voltant del
qual es vertebra el dia a dia d’alumnes i professors.
Tots els integrants del seminari, que som bibliotecaris

VISITA COSTA I LLOVERA
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LLUM! Gran LLUM! Gran LLUM! Gran LLUM! Gran LLUM! Gran dormidadormidadormidadormidadormida del Mou-te a l’escola! del Mou-te a l’escola! del Mou-te a l’escola! del Mou-te a l’escola! del Mou-te a l’escola!

Llum! Aquest era el crit que obria la dormida al cole del
passat cap de setmana 16 i 17 de febrer. El tema de la
llum va ser l’eix d’animació per una experiència nova
enfocada als grups de Mou-te de 4t, 5è i 6è de primària.
Després de la missa oberta, on els nens i nenes del
Mou-te van escenificar excel·lentment el conte del
ratolí, vàrem fer de l’escola la nostra “casa de colònies”.
24 nens i nenes, 8 monitors de batxillerat i amb l’ajuda
de professors, vam compartir aquesta dormida fins
diumenge al matí. 16 hores d’intensa activitat! L’emoció
era molta: en què consistiria aquesta activitat? Com és
l’escola de nit? Doncs bé, només cal que ho pregunteu
als vostres companys: jocs, música, un sopar compartit,

MOU-TE

en els nostres respectius centres educatius, vam quedar
meravellats de la visita, del que vam veure i també del
que vam aprendre.
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es una gimcana nocturna (quina por quan els passadissos
de l’escola estan a les fosques!), una estona de pregària
abans d’anar a dormir, i una gran xocolatada!

Esperem que l’any que ve puguem repetir aquesta
activitat, doncs a tots ens ha agradat molt! Ah, aviat ens
espera, el 13 d’abril, l’anada a l’Aplec de tot el Mou-te
de Catalunya!

Per què fem Mou-te?Per què fem Mou-te?Per què fem Mou-te?Per què fem Mou-te?Per què fem Mou-te?

Perquè volem fer grup, volem crear un espai de confiança
i de compartir. Som joves amb inquietuds, tenim ganes
de fer coses, ens agradaria fer un món millor, volem
comprometre’ns pels altres. Creiem que viure els valors
de l’Evangeli són un bon camí per  a ser més feliços i fer
més feliços als altres.

Què fem?Què fem?Què fem?Què fem?Què fem?
A primària som dos grups, els del dimarts (4t i 5è) i els del divendres (6è). Seguim les activitats que ens proposen

els monitors, ja siguin a vegades jocs, manualitats i també
reflexions i interioritzacions molt interessants.

A secundària hem fet l’intent de fer unes convivències
per primer d’ESO. No vàrem tenir èxit, potser els nois i
noies encara no ens coneixen prou. Ja hi haurà més
ocasions!

A Batxillerat: aquest curs hem començat a fer grup, som
de primer i de segon. A la vegada que també fem de
monitors, formem part del nostre grup. Ens ho passem
bé pel sol fet de ser una colla d’amics, que ja és molt.
Però no tot acaba aquí, fer grup és més que això, és
poder tractar temes amb profunditat, és poder compartir
la nostra vida, les nostres opinions, és poder créixer junts
amb confiança i podent donar sentit a les nostres vides.
Més enllà de la rutina i del consum, poder tenir un espai
de vida viscuda amb profunditat.
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     Des de ja fa tres cursos està funcionant a la nostra
escola la modalitat anomenada Primària Musical que
consisteix en la implantació dels estudis de Grau
Elemental de Música dins de l’horari lectiu de
l’alumnat.
     Les assignatures que s’imparteixen són :  llenguatge
musical, cant coral, conjunt instrumental i l’instrument
que hagi escollit el mateix nen/a. El nombre d’hores
de dedicació de cada assignatura depèn del curs.
    Totes les matèries  no busquen altra cosa  que

l’experiència directa, a qualsevol nivell, del que vol
dir fer de músic; ja des del coneixement d’una partitura
amb tota la seva simbologia, la seva interpretació, ja
sigui amb el seu instrument, amb la veu, amb la flauta
(instrument comú amb la resta de la primària) amb
instruments Orff o amb el propi cos (entès com a
instrument de percussió amb gran diversitat de sons).
     Aquesta experiència vivencial no la podem
entendre com a fet aïllat ni individual, és per això que
donem gran importància al fet socialitzador de tocar
en col·lectivitat formant conjunts instrumentals molt
variats i amb resultats realment sorprenents.
      Per què creiem necessari integrar la música a les

De cara endins
AUDICIONS DE PRIMÀRIA MUSICAL

nostres vides?  Doncs perquè és una matèria
indispensable per a la formació global de la persona.
La música és matemàtica tridimensional creativa, és
un llenguatge universal, és gimnàstica física i mental,
desenvolupa els sentits, la sensibilitat i l’espontaneïtat,
i com ja he dit abans, és un factor d’integració social.
Té múltiples estils i infinitat d’instruments  per a
practicar-la . És present a totes les èpoques i cultures.
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Fa ja més de cinc mesos que vam començar 1r de

Batxillerat i sembla que va ser ahir. Ahir quan estàvem
tots nerviosos pel nou curs i pels canvis que sabíem
que ens trobaríem, tant en aspectes acadèmics com
personals. Molt d’estudi, molta feina, molts exàmens,
però també grans moments de riures, anècdotes i
curiositats.

També sembla que va ser ahir quan començàvem
a escoltar les primeres paraules   referents al Treball de
recerca, però el temps passa i aquí ens trobem a dia
d’avui, ja immersos en el procés i amb les propostes
dels temes sent estudiades pels professors i a l’espera
que ens assignin un tutor pel treball.

I un cop més, nerviosos per tot el que està per
venir, que segur que al final acabarà sent una
experiència força interessant, però nerviosos, per què
negar-ho. Moments del dia amb un aire d’incertesa, de
dubte, d’haver-se de decidir però no saber ben bé què
fer, quin hauria de ser el següent pas, suficientment
ferme i segur com per no caure i evitar dirigir-nos cap
a un camí equivocat, inviable, tallat per obres.

Tot i així, fa uns dies es comentava a la classe
que alumnes de 2n de Batxillerat ens vindrien a parlar
sobre els seus treballs de recerca: els temes que van
escollir, les dificultats que han tingut, l’exposició oral,
consells que ens puguin donar, etc. D’aquesta manera
podríem resoldre dubtes que encara tenim i ens
aportarien una visió diferent i possiblement més propera
sobre tot el referent a aquest gran treball, on ens hi
juguem molt. Esperem que així sigui.

Dit això, segur que l’any que ve per aquestes dates
tornarem a dir, de la mateixa forma que ens referim
avui a l’inici del curs, que semblava ahir quan vam
començar el treball de recerca.

Sergio García
1r Batxillerat C

Reporters en acció

Us imagineu un món sense música...?
     Just abans de les Festes de Nadal vàrem organitzar
un seguit d’audicions on es va mostrar la feina feta al
primer trimestre. Aquestes audicions tan sols anaven
adreçades  als companys de l’escola dels propis
intèrprets. Cal tenir en compte que per alguns d’ells
era la primera vegada que s’enfrontaven a un públic i
que, malgrat la dificultat, és necessari aquest
aprenentatge per poder fer, a fi de curs, els grans
concerts on hi podrà assistir tothom qui ho desitgi.
Hi esteu convidats.

Molta música!
Minerva Gurri

SEMBLA QUE VA SER AHIR QUAN...
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 fer si...
AUTOESTIMA I AUTOCONFIANÇAAUTOESTIMA I AUTOCONFIANÇAAUTOESTIMA I AUTOCONFIANÇAAUTOESTIMA I AUTOCONFIANÇAAUTOESTIMA I AUTOCONFIANÇA

“Si tots nosaltres féssim les coses que som capaços de fer ens
 sorprendríem a nosaltres mateixos.”

T. Edison

CONFERÈNCIA A PARES I A MARES

Cal intervenir i ajudar als  adolescents a afavorir
aquesta autoestima. Cal analitzar amb ells d’on
provenen les seves creences per veure si tenen el seu
correlat en una idea irracional. Cal fer-los argumentar
racionalment les idees que expressen i en elles cal
que evitin la hipergeneralització, l’etiquetatge, la
personalització, l’autoacusació,  el raonament
emocional, la pretensió de control·lar-ho tot, la lectura
de la ment (molta suposició i poca evidència real) i el
centrar-se en allò negatiu.

Com a adults cal saber respectar els seus
guanys, tutelar-los, elogiar, animar-los a expressar
idees, acceptar les seves idees poc usuals, destacar
els valors personals, transmetre que els acceptem, se’ls
ha de  permetre l’error ............TOTS APRENEM DELS
ERRORS  i no dels èxits, per tant, CAL TRANSMETRE I
VIURE L’ERROR NO COM UN FRACÀS SINÓ COM UN
ADVERTIMENT.

Ajudem a aconseguir la millor versió de si mateix!!

Aquest mes de febrer vam tenir l’oportunitat
d’escoltar una lliçó sobre l’autoestima, de la
conferenciant  Meritxell Obiols, coach i doctora en
Ciències de l’Educació.

Al llarg de la conferència ens va definir
autoestima i autoconfiança i  va comentar tant les
conductes que denoten dèficits  com els mecanismes
que, com a pares i educadors, ens permeten ajudar-los
a créixer en aquests dos aspectes emocionals.

El/la  noi/a amb autoconfiança és capaç de
prendre decisions per un mateix i de respectar-se.

El/la  noi/a amb una  autoestima saludable
supera els reptes que es va trobant a la vida.  Hi ha
grans enemics de l’autoestima, entre ells, la por ( a
fracassar, a equivocar-se, a volar sol, a fer-se grans, a
descobrir debilitats, a perdre el reconeixement, a no
ser estimats, a enfrontar-se amb un mateix...), la
comparació, la competició i l’exigència.

Hi ha elements que són indicis d’una sana
autoestima. Per exemple, quan els nostres fills  es
valoren a ells mateixos en la justa mesura, quan es
relacionen entre iguals, quan  reconeixen i accepten
les habilitats dels altres.... o bé altres conductes amb
les quals es palesa que no hi ha una sana autoestima,
com ara l’agressivitat, la timidesa, la necessitat de ser
valorats contínuament...
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