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Editorial
Des de fa alguns anys celebrem en el nostre

centre la Fira de la Solidaritat.Fira de la Solidaritat.Fira de la Solidaritat.Fira de la Solidaritat.Fira de la Solidaritat.

El dissabte 12 d’abril fou una jornada festiva
realitzàrem jocs i tallers per a la mainada, concerts,
rifes, actuacions..., amb l’objectiu de facilitar-vos la
possibilitat d’apropar-vos i col·laborar amb projectes
que realitzen ONG’s de casa nostra.

Aquesta activitat forma part de la proposta
educativa del nostre centre, que d’aquesta manera
busca una oportunitat per a la transmissió dels valors
de la solidaritat, que formen part del nostre ideari,
tot recollint recursos per donar suport als projectes
d’aquestes organitzacions.

El fruit d’aquesta acció reverteix en la
Campanya de Mans Unides del Vallès OrientalMans Unides del Vallès OrientalMans Unides del Vallès OrientalMans Unides del Vallès OrientalMans Unides del Vallès Oriental i
també  en la Fundació Educació Solidària deFundació Educació Solidària deFundació Educació Solidària deFundació Educació Solidària deFundació Educació Solidària de
l’Escola Pial’Escola Pial’Escola Pial’Escola Pial’Escola Pia, tot sensibilitzant les problemàtiques
que es viuen en les zones on desenvolupen els seus
projectes.

El projecte de Mans Unides d’aquest any té
com a objectiu crear un Programa de formació iPrograma de formació iPrograma de formació iPrograma de formació iPrograma de formació i
desenvolupament cooperatiu per a les donesdesenvolupament cooperatiu per a les donesdesenvolupament cooperatiu per a les donesdesenvolupament cooperatiu per a les donesdesenvolupament cooperatiu per a les dones
i el joventi el joventi el joventi el joventi el jovent, a Nordestina, un poble situat a l’Estat
de Bahía (Brasil), a 425 Km de Salvador, la capital, on
han d’acudir per rebre atenció sanitària. El terreny
té pocs recursos naturals, i la misèria força l’èxode
dels homes i moltes famílies a Sao Paulo, on
segueixen malvivint. Les dones assumeixen
l’economia familiar, les tasques de casa, l’educació i
la salut dels fills. El 85% dels nens i nenes (1700)
viuen en una situació de pobresa i misèria. El 30 %
de les comunitats no tenen electricitat.

Els objectius són, en col·laboració amb
«Organizçao Mandacaru, Dignidade e Resistencia”
de Nordestina: Educar i formar les dones i els joves;
dur a terme un ampli programa cultural, de generació
de treball; fomentar i potenciar l’agricultura de
subsistència, evitant l’èxode rural tot aconseguint
millors condicions de vida; facilitar el procés
d’organització comunitària (cooperatives) per obtenir
recursos (llavors, farina, aigua, cria d’aviram, etc);
comprar un vehicle per facilitar la mobilitat i construir
un “Centre de formació agroecològica sostenible”, amb
tots els seus equipaments.

La Fundac ió  Educac ió  So l idàr iaFundac ió  Educac ió  So l idàr iaFundac ió  Educac ió  So l idàr iaFundac ió  Educac ió  So l idàr iaFundac ió  Educac ió  So l idàr ia
promociona i dóna suport a accions educatives en
àrees necessitades perquè tothom pugui fer efectiu
el seu dret a l’educació, millorar les seves condicions
de vida i establir un marc de relacions més justes
entre els pobles. La fundació treballa especialment
als països on l’Escola Pia ha fundat centres educatius
o hi té una relació: SENEGAL, CUBA, MÈXIC,
GUATEMALA, NICARAGUA I BOLÍVIA.Els donatius que
rep la Fundació es destinen a la construcció dels
centres educatius i al manteniment de les seves
tasques. La Fundació Servei Fundació Servei Fundació Servei Fundació Servei Fundació Servei Solidari té com a
objectiu global lluitar contra situacions de necessitat,
de discriminació i d’exclusió social, que afecten
persones dels anomenats tercer i quart món. A
Catalunya, ofereix diversos serveis, principalment a
persones immigrants. Fora de Catalunya, té un servei
de Cooperació internacional.

Us agraïm la vostra col·laboració i participació
en aquesta fira. Gràcies per haver-hi  dedicat una
part del vostre temps. Gràcies a tothom per haver-ho
fet possible un any més.
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que, en bona mesura, és prou ben cert.
   En alguna o altra circumstància de la nostra vida, hem hagut de
lliurar un «adéu» farcit de sentiments que ens ha corprès molt
íntimament. Fins i tot, en més o menys mesura, ens ha fet mal. I és
molt possible que ens hagi empès llàgrimes adolorides i
incontrolables.
   Però més punyent i pregon és encara un comiat, si és el darrer, i
la persona estimada se’ns en va sense poder dir-li un «adéu»
embolcallat d’una forta abraçada.
   I és que, Ramon, així o «aixina», com ens diries tu, ens has volgut
deixar: amb modèstia, amb respectuós silenci en la distància, amb
humilitat, sense soroll...De fet, com més hi penso, de la mateixa
manera que tu vas viure entre nosaltres com a amic i  com a
company de tantes hores de treball a l’escola.
  Els més i més anys de docència - tota la teva vida - a l’escola de
Morella, primer, i després entre nosaltres, ens han deixat
inesborrable empremta de la teva tasca educativa. Estic ben segur
que són centenars els alumnes i pares i mares que et recordaran
per sempre. En ells i elles inculcares aquest saber fer i aprendre
amb estil puntual, amatent, de modèstia i amb tota la responsabilitat
d’un senyor mestre com cal.

  Jo et recordaré sempre. amic, com a un professor fidel com cap
altre a l’esperit de «can Colapi». I, el que val més per a mi, com a
un «bon home». Si sabessis - i és clar que ho saps - quantes
persones m’han recordat aquestes paraules pensant aquests dies
en tu...!
  I és que, siguis a on siguis en l’etern descans que Déu t’ha
atorgat, has de saber, Ramon, que sempre et recordarem entre
nosaltres. Te n’has anat de nosaltres amb els deures joiosament
satisfets i amb nota alta. Els teus «positius» de nota al teu alumnat
i els premis de «f’òssils» dels treballs que et feien bé segueixen
vigents en les nostres aules.
  Però, per damunt de tot plegat, els teus excel·lents consells, les
teves humanes reflexions, el teu sentit de compliment, el teu
saber guanyar en l’estalvi, el recordar que «cada persona és un
món», com ens deies,
  Tant és així, amic Ramon, que ara, més que mai, en els
passadissos de la nostra - i sempre teva - escola, hom recorda
amb enyor, «aquell despatx del Sr. Vives» que tu, per cert i per
modèstia, mai vas voler utilitzar com a teu.
   De fet, no te n’has anat pas per sempre, amic!

J-E

ADÈU, AMIC!
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Vida a l’escola. Infantil
Hem anat a la sala Tarafa a escoltar música, hem après
coses dels instruments de corda i ens hem relaxat
escoltant cançons en un entorn únic.

Com a cloenda del nostre
projecte, després d’haver anat a
visitar un centre mèdic i una clínica
dental, el passat divendres 4 d’abril
la Creu Roja de Granollers va portar
dues ambulàncies al pati de la

CORDA I DESCORDA

La sala Tarafa és al Carrer Corró, va ser construïda per
ser un hospital, més endavant va passar a ser biblioteca i
en aquests moments s’utilitza per fer concerts, casaments,
conferències... És una sala molt acollidora, val la pena
visitar-la.

P 3

ENS VISITEN AMBULÀNCIES
nostra escola. Els nens i nenes de
P4 vam poder pujar, observar i
manipular tot el què hi havia dins!

P 4
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Els alumnes de P5 hem començat amb la lletra
lligada. Com que ens hem de preparar molt bé per
fer 1r l’any vinent, a la classe ja hem començat a
treballar amb la lletra lligada. Poc a poc estem
aprenent a fer les vocals molt ben fetes i després
aprendrem alguna consonant. El nostre nom també
l’hem de practicar molt per poder arribar a no fer
trampes i escriure’l sense aixecar el llapis i amb la
direccionalitat correcta. És una feina llarga i de
molta atenció però els nens i les nenes estan
encantats de conèixer les milllors amigues de les
lletres de pal, les lligades.

P 5

LLETRA LLIGADA
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Vida a l’escola. Prim
ària

Els nens i nenes de primer hem anat a titelles.
L’espectacle es titulava LA LLUNA D’ EN JOAN. Aquest
conte ens explica que en Joan és un nen que viu en una
illa amb el seu pare, que és pescador. Tots dos viuen
feliços però, una nit de tempesta, un cop de mar arrabassa
la salut del pare. En Joan decideix ajudar-lo i emprèn un
llarg viatge cercant la salut del seu pare. La felicitat, la
solitud, el coratge, la por o la valentia són algunes de
les emocions que viu en Joan en aquest viatge.
Després, a la classe, hem parlat del que ens havia semblat
el conte i hem arribat a la conclusió que l’esforç sempre
té recompensa.

1r Primària

HEM ANAT A TITELLES
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Vida a l’escola. Prim
ària

Els alumnes de 3r de Primària estem estudiant els
animals i per saber més coses d’ells el dia 8 d’abril vam
visitar el Zoològic de Barcelona.

Vam veure: el voltor comú amb les ales desplegades, poden
medir 150 cm.

 La mona aranya que té 5 mans.

Les cigonyes que per l’abril ja tenen “nòvio o nòvia”, fan
nius per covar els ous, amb el bec fan soroll, n’hi ha de
blanques i de negres.

Una tortuga que té 110 anys. De tortugues gegants només
en queden 12.

L’espectacle dels dofins. Els dofins són els més ràpids de
l’oceà. N’hi havia quatre. Salten molt gràcies a la seva
cua i la mouen de dalt a baix , la tenen horitzontal, plana.
Tenen 88 dents. Fan un crit molt agut. Respiren per
l’espiracle, la seva respiració és pulmonar. Tenen bona
oïda. Mengen sardines. Són mamífers, tenen el penis i

HEM VISITAT EL ZOOLÒGIC
els pits amagats endins. Per dormir es deixen un ull obert
i l’altre tancat, així els depredadors no se’ls poden menjar.
Els hipopòtams no saben nedar.

Els dromedaris amb la seva gepa a l’esquena on guarden
el greix. Poden estar més de seixanta dies sense beure.
No suen fins a la temperatura de 45 graus. Poden tancar
el nas sense tocar-se’l.

Ens van explicar que els primers vertebrats que van
existir van ser els peixos, que van desenvoluparse, van
poder sortir de l’aigua i van ser amfibis. Els tercers van
ser els rèptils, els quarts les aus i els últims els mamífers.
També vam veure altres animals: micos, cocodrils, serps,
zebres, elefants, nyus, estruços, paons, camells, i molts
més.

Nens i nenes
3r Primària D
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BOMBERS ,que és un servei públic molt important
de la nostra comarca.
Hi vam anar a primers d’abril. Va ser un dia molt
especial per nosaltres perquè ens vàrem adonar que
és un servei molt arriscat i vetllen per la nostra
seguretat i la de tot el País.
El recorregut va ser a peu i vam estar una mitja
hora, passant pel passeig
fluvial i esmorzant abans
d’entrar, en unes tauletes
que hi ha allà a la vora.
Quan vam arribar, ja ens
esperaven i de seguida va
començar la visita.

Dos bombers ens van fer
l’explicació i vam veure la
torre on fan les pràctiques,on
abans hi feien simulacres per
practicar per a la seva feina.
Ens vam asseure a terra i vam
treure un qüestionari que
havíem preparat a l’aula, prèviament a la visita, per
a no oblidar-nos de res que volíem saber. Molt
amablement ens ho van anar contestant i a més a
més, també ens van explicar altres coses que
nosaltres no sabíem.
La feina del bomber és molt important per a la
seguretat i i prevenció de les persones perquè no
van només a apagar focs, sinó que també van en
casos d’accidents forts, inundacions....
Tot seguit ens van ensenyar els camions,que n’hi
ha 6 o 7 ja que cadascun són per anar a diferents
accions, i també ens van deixar pujar a dins la cabina
per poder-los observar més bé. Llavors ens van

PARC DE BOMBERS
ensenyar els diferents materials i eines que hi
portaven: mànegues de diferents mides, escombres,
tallaferros i mil coses més,és increïble!!
Ens va cridar l’atenció les escales tan llargues que porten
per poder arribar  a tot arreu.

Després de totes les observacions i explicacions, vam
entrar a una sala de comandament, on ens van ensenyar

on hi havia l’alarma que li
diuen “XIXARRA”. Tot seguit,
ens van passar un vídeo molt
didàctic que es titula:”TANCA
LA PORTA AL FOC” i que ens
explicava com dos germans
que estaven a casa van  veure
fum i es va calar foc al pis.
Ens va quedar molt clar què
s’ha de fer en un cas així.
Cal tenir present el número
de contacte dels bombers,que
és  el 112 ,memoritzeu-lo!!!

VA SER UNA VISITA MOLT
INTERESSANT I ENS VAN ENSENYAR MOLTES COSES!!

Sobretot una molt bona: «entre nosaltres hi ha d’haver
molta harmonia i companyonia  perquè aquesta feina,
com en totes el treball en equip és molt  i molt
important».

Samanta Alonso
Maria Casas
Laura Danés

Mariona Tura
 4tPrimària A
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Vida a l’escola. Prim
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El dia 2 d’abril ens va venir a visitar l’autor del
llibre de lectura que hem llegit a classe tots junts: La
Mà Negra. En Jaume Copons ens va dir altres llibres que
havia publicat com: El Quadern de Berga, L’Espasa de
Galerna... Aquest últim llibre, també l’estem llegit.
Ens va explicar com va fer La Mà Negra. Deia que se li va
acudir quan era petit, en una escola petita i grisa on en
les parets dels lavabos hi havia pintada una mà d’una
persona amb pintura negra.
També ens va explicar la seva vida personal i professional:
ens va dir que sempre escriu a tot arreu (al tren, al sofà,
a la cadira...). Li vam fer moltes preguntes i ens les va
contestar totes. També va dir que havia estat guionista
de Los Algos, Los Lunnis i Barrio Sésamo. Li agrada molt
tocar la guitarra.
Tots vam preparar l’aula amb dibuixos de tots els capítols
del llibre dibuixats per nosaltres. Li van agradar molt,
ens va felicitar.

Per acabar ens va signar a tots els nostres llibres.
Ens va recomanar llegir molt ja que és molt interessant.
Va ser molt simpàtic i amè.

Fatu Jabbi
Alexandre Marquès

Jordi Mayol
Guillem Montolio

5è Primària C

Dijous, dia 10 d’abril els alumnes de Cicle Superior vam
anar a l’església de Sant Esteve a veure el nou orgue.

En primer lloc ens vam asseure als bancs de l’església i
la Maria Teresa de Riba, ens va ensenyar unes diapositives
explicant-nos la història de l’orgue i vam veure altres
orgues del món, va ser interessant.

Seguidament, ens vam dividir en dos grups: un va anar a
veure un vídeo que anava sobre l’orgue de Sant Esteve
(el país on s’ha construït,el temps que ha trigat a fer-se,
com el van muntar aquí a l’església,...).

L’altre grup va pujar on hi havia l’orgue i el Vicenç Prunés,
l’organista, ens va explicar que l’orgue pesava 10.000
kg i mesurava 10 metres d’alçada. També ens van

LA MÀ NEGRA DE JAUME COPONS

L’ORGUE DE L’ESGLÈSIA DE SANT ESTEVE
ensenyar com era l’orgue per dins i ens va explicar com
funcionaven els registres a partir d’un ordinador. Va anar
tocant diferents sons perquè comprovéssim la varietat
de melodies que pot fer aquest orgue.

Per algunes persones és la primera vegada que l’han vist
i altres que ja l’havien vist però tots ens ho hem passat
igual de bé!

Maria Prieto
Oriol Puig

Irina Castillejo
Laia Nogueres
6è Primària A
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El dia 29 de febrer va venir a l’ Escola Pia una persona
especial. Era en JORDI FOLCK, que és l’escriptor del llibre “666
calaixos”, el qual hem llegit a classe durant la 2a avaluació. En
Jordi Folck, a més d’ escriptor és actor, publicista i fotògraf.

A tres quarts de nou del matí alguns alumnes vàrem ajudar
a muntar uns murals de benvinguda que havíem preparat a classe.
En un cartell estaven dibuixats uns calaixos, en uns altres hi havia
imatges o frases de l’obra, etc.

Hi va haver dues xerrades: una de 9 a 10 per als alumnes

El passat divendres 22 de febrer els i les alumnes de 1r
d’ESO vàrem fer una sortida a la biblioteca de la restaurada fàbrica
Roca Umbert de Granollers.
Divendres, després del pati, a dos quarts de dotze vam sortir de
l’escola i vam anar caminant fins allà. Un cop
allà una noia ens va dur cap a una aula on hi
havia una taula plena de llibres. Ens va
ensenyar els que ella creia que podien ser del
nostre interès com ara el nou llibre de Harry
Potter,acabat d’arribar a la biblioteca. A part
d’aquest llibre ens va ensenyar altres llibres
com: Una ampolla al mar de Gasa, L’escarabat
d’or i els crims del carrer Morgue, No te’n rentis
les mans Flanagan i d’entre d’altres L’última
casa de Joaquim carbó, en el cas de l’últim
llibre ens va dir que n’hi havia d’altres. Els
llibres estaven agrupats en: Novetats (en el que hi havia els llibres

VISITA D’EN JORDI FOLCK
de 1r ESO A i D. I de 10 a 11 hi van anar els alumnes de 1r ESO B
i C. Durant la xerrada, en Jordi Folck ens va explicar una mica el
contingut d’ alguns dels seus llibres. Els darrers 10 minuts ens van
deixar fer- li algunes preguntes sobre el llibre 666 calaixos i sobre
ell.

Després d’ això ens va firmar els nostres exemplars del 666
calaixos . També vam poder veure una fotografia d’ell i dels seus 2
fills. Tot això ho vàrem fer al soterrani de l’ escola.

En resum va ser una visita molt divertida i agradable.

Cristina Jorge
Maria Cardoso

1r ESO B

VISITA A “ROCA UMBERT”, LA NOVA BIBLIOTECA

que els acabaven d’arribar com una ampolla al mar de Gasa), en
llibres clàssics(com el Dràcula), en fantàstics, etc.. Ens explicava
l’argument  i nosaltres ens apuntàvem en una llibreta els que més
ens agradaven per després poder-los llegir a casa. Ens van deixar

deu minuts per remenar els llibres i mirar-
nos l’argument encara que d’alguns ja ens
els hagués explicat. Algunes persones es van
llegir el final de Harry Potter per saber què li
passava al protagonista, encara que nosaltres
vam preferir no fer-ho.

La visita va durar mitja hora aproximadament.
Vàrem tornar a la classe i no en vam tenir
temps de parlar encara que ens hagués
agradat

Ferran Garcia
Martí Lorente

1r ESO B



el cr!t 13

Vida a l’escola. Secundària
El passat dimarts 1 d’abril, els alumnes de 1r ESO

vam anar a visitar La Draga, Banyoles. Vam arribar i vàrem
començar a esmorzar. Ens van separar per classes i
cadascuna va anar amb un monitor diferent.

Un dels monitors ens va explicar què era el neolític
i com sobrevivien en aquella època. Ens va ensenyar a
fer foc amb unes pedres. Hi havia tres maneres, però
una d’elles no es feia servir. Eren percussió i fricció.
Percussió:

- colpejar les dues pedres, el sílex contra la pirita
fins que surtin les espurnes i caiguin en el bolet,
bufant constantment, fins que comenci a sortir
fum. I per últim fem el mateix però posant el
jonc a la balca.

Fricció:

- agafem un arquet de fusta i un pal. Aquest pal
es posa en un cordill que té l’arquet. Llavors
comencem a fregar a la fusta que hi ha de base.
I finalment surt fum.

Ceràmica:
- abans al poble neolític la ceràmica la feien servir

per guardar-hi menjar, per guardar les collites...
Ho decoraven amb petxines.

Cabanes:
- en aquella època les cases, cabanes eren

totalment vegetals, és a dir, que estaven fetes
de plantes del camp i fang. I per guardar les
collites al graner, posaven al terra pedres, perquè
la humitat no les estovés.

Núria Ametlla
Laura Fernández

1r ESO C

SORTIDA DE SOCIALS A LA DRAGA
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En tornar de les vacances de Setmana Santa vam tenir
el crèdit de síntesi.

El CRÈDIT DE SÍNTESI és un treball en el qual hi ha un
tema general que treballem durant una setmana,
concretament amb unes activitats que fan referència a
totes les assignatures.

El més important del CRÈDIT DE SÍNTESI és que ens fan
treballar en grup i així ens comuniquem entre nosaltres
i ens ajudem. Això a la vida ens servirà molt perquè
sabrem com afrontar les situacions i com actuar.

El primer dia del crèdit, en tornar de vacances tothom
feia una cara de son que no s’aguantava, però la veritat
és que teníem ganes de veure els nostres amics.

Els nostres tutors de 1r d’ESO ens van explicar en què
consistia el CRÈDIT DE SINTESI i com ho havíem de fer
per poder-lo fer. Ens van donar un horari on explicava
les hores que teníem per anar a la mediateca o a les
aules d’informàtica. Era imprescindible portar els carnets
per poder-hi anar. Un cop organitzats vàrem posar fil a
l’agulla, tot i que al principi els integrants del grup no
ens acabàvem de posar d’acord.
El segon dia, com que ja sabíem de què anava la cosa,
ho vàrem començar a fer molt contents. Vàrem treballar
un dossier on hi havien unes activitats i uns
aprenentatges amb tot el que havíem de dur a terme.
Tot i que el treball va estar prou bé sempre hi havien
aquells que s’hi repenjaven una mica. Els professors ja
ho tenen en compte i ho vigilen.

Quan vàrem acabar el treball els tutors que teníem per
al treball ens van fer avaluar a nosaltres mateixos i a la
resta del grup. També si necessitàvem ajuda ens
ajudaven i ens plantejaven problemes.
L’últim dia ens van fer lliurar el treball a la tarda. Tots

Últimament a Catalunya s’ha previst un consum d’aigua
exagerat que provocarà una sequera important i per això
hi ha partits polítics que suggereixen un transvasament
d’aigua del Segre. Això ens ha fet entrar en un conflicte
perquè hi ha partits que ho volen, partits que no, gent
que ho vol, gent que no...De moment els partits que estan
a favor són: ICV, els partits de dretes, UGT i PSC.
Tanmateix, és l’ única opció possible en un temps tan
curt i que en alguns llocs com Galícia i Múrcia ha
funcionat. Aquest transvasament ens comportarà greus
problemes econòmics perquè l’aigua s’ha de transportar
i tot això val força diners, per no parlar de com s’ha de
fer. Depèn dels nostres polítics de prendre la decisió. Jo
crec que, si hi ha més a guanyar que a perdre és una
bona solució per parar-li els peus a la sequera.

Aleix Curiel
1r ESO B

estàvem molt nerviosos per la nota que ens posarien i
com aniria tot en general.

Al nostre grup en concret, de l’assignatura d’educació
física ens va fer triar un joc típic del país que havíem
escollit i fer una breu presentació. Ens van partir en dos
grups, els de l’A amb els del B i els del C amb els del D.
Com a conclusió tothom va disfrutar amb el crèdit a la
seva manera, alguns més que altres, però en general va
anar força bé.

Maria Castell
1r ESO D

CRÈDIT DE SÍNTESI

EL TRANSVASAMENT DEL SEGRE
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Vida a lèscola. Secundària
Els passats dies 1 i 7 d’abril els alumnes de 2n d’ESO
varen anar d’excursió a Figaró. El seu propòsit era visitar

la riera de Vallcàrquera,
i així poder estudiar un
ecosistema aquàtic. En
arribar a Figaró ens van
dividir en grups i ens
van assignar a cada grup
una monitora que ens va
repartir un dossier. Vam
caminar durant tot el
trajecte per la ribera. En
aquesta llarga i pesada
caminada vam aprendre

com es desenvolupa la vida al voltant d’una riera tan
neta com la que vam visitar. També ens van ensenyar
a distingir entre una riera contaminada i una riera
que no ho està a partir dels invertebrats que hi viuen.
La riera de Vallcàrquera es troba entre el turó de
Tagamanent i roca Sentella a la conca del Congost. En
acabar la caminada vam anar a dinar. Finalment vam

baixar i vam tornar a
Granollers amb tren.

Ariadna Pi
Laia Cunill

Judit Cladellas
2n ESO B

SORTIDA A FIGARÓ
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Durant aquest trimestre, els cursos de 3r ESO hem anat
a la sala Francesc Tarafa a veure una obra de teatre de
tutoria. L’obra es deia “Compte amb mi”.

Aquesta obra de teatre tractava sobre una família
formada per un pare i dos fills, un fill i una filla. La
mare s’havia mort ja feia un temps, però la família no
era igual des que no estava la mare.

Tots junts afrontaven el dia a dia com podien, amb petits
entrebancs que intentaven superar. La filla era estudiosa
i responsable, i el fill estava una mica més rebel, però
l’intentaven ajudar.

Va arribar el dia de l’aniversari del pare i van fer una
festa a casa seva, estaven tots molt contents celebrant
la festa, fins que la germana va treure el tema  que el
seu germà imitava molt bé al David Bisbal i que l’imités
allà. El seu germà es negava i ells insistien una i altra
vegada fins que va començar a cridar i se’n va anar cap
a la seva habitació.

El pare i la filla van parlar amb ell després de la festa
sobre la reacció que havia tingut davant de tothom. Al
dia següent el pare li va dir al seu fill que li havia buscat
una feina, i ell va començar a protestar, però ho va haver
d’afrontar i va haver de treballar amb el seu tiet a la
tenda.

I els dos germans van començar a parlar dels seus
problemes, el que es preocupava, i van decidir sortir i
viure la vida.

    Ella un dia se’n va anar a la discoteca amb les seves
amigues, quan va sortir estava a la parada del bus i un
noi va començar a parlar amb ella, li va començar a dir
coses maques i es van fer amics. Es van agradar i van

COMPTE AMB MI
acabar sortint. El noi prenia drogues i va fer que ella
també s’hi enganxés a aquestes.

Un dia el noi la va agafar i li va dir que tenia un problema,
i li va explicar que devia totes les drogues que s’havien
pres entre els dos i que l’havien amenaçat per si no els
pagava. Ella va conversar amb ell, però ell estava molt
nerviós i agressiu i la va agredir.

La noia en arribar a casa li va explicar al seu germà
després que ell l’insistís una estona ell va dir que
l’ajudaria, i va decidir robar els diners d’on treballava.
Ell la va ajudar, però el van enxampar robant . La seva
germana li va explicar al seu xicot però no li va fer cas i
el seu germà el va matar per venjança en el camp nou.

La seva germana li va dir que no volia saber res més
d’ell, que havia matat a la persona que més estimava, i
ell es va sentir fatal i va arribar a la conclusió que no
servia de res, que era millor matar-se, però la seva
germana i el seu pare van arribar a temps per salvar-lo.

Després de veure la història d’aquella família, ens vam
dividir les dues classes en grups de deu persones i vam
parlar amb els personatges donant-los la nostra opinió i
el que faríem nosaltres si fóssim ells, ens vam poder
posar a la pell, i entendre que això és una història que
passa sovint amb els joves d’avui en dia.

 Cristina Correa
Mireia Estrada

3r ESO
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Vida a l’escola. Secundària
El dimecres 12 de març, els pares dels alumnes de 3r d’ESO, vàrem
estar convidats a  una xerrada-col·loqui sobre un dels temes que
més ens preocupen avui en dia: les drogues. Un dels objectius era
explicar-nos els resultats de l’experiència  que es va portar a terme
a diferents escoles de Granollers i entre elles als alummnes de 3r
d’ESO de l’Escola Pia  sobre el que havien de saber envers les
drogues així com a on i  a qui podien recórrer en el cas de tenir 
qualsevol dubte o problema al respecte. No deixava de ser curiós,
en un primer moment, la presència dins la sala de tres mossos
d’esquadra, tots uniformats que conferien un cert grau de seriositat
a l’acte. En Xavier Serra en nom dels quatre tutors de 3r, els quals
també varen estar presents a l’acte, ens va donar la benvinguda i
va passar la paraula a la psicopedagoga de l’escola, Joana  Yangüez
que  ens va fer una petita però interessant introducció del que és
i el que comporta aquesta etapa tan complexa però no menys
interessant  que és l’adolescència. En segon lloc la Núria, una de
les «mossos d’esquadra» ens va centrar el tema de les drogues des
del punt de vista legal, diferenciant entre drogues legals i il·legals,
puntualitzant però, que pels nostres fills, són totes il·legals, ja que
no és fins als 18 anys on la compra i el consumde tabac i alcohol
està permès. La darrera intervenció va estar la d’en Jordi Bernabeu.
Ell és elresponsable del centre d’atenció i seguiment de les
drogodependències del Departament de Salut Pública de
l’Ajuntament de Granollers i d’una maneramolt entenedora i
pràctica, ens va posar al dia del tipus de preguntes, comentaris,
inquietuds i creences que tenen els nostres fills envers les drogues
(evidentment a nivell general i mai personalitzant) i sobretot  va
donar algunes pautes de conducta pels pares per tal de ser capaços
d’identificar situacions anòmales així com el que es pot fer per
evitar-les. Si una paraula  ens va repetir moltes vegades va ser la
de COMUNICACIÓ. La importància de parlar amb els nostres fills,
d’aprofitar situacionsquotidianes, notícies que apareixen en els
mitjans de comunicació, qualsevol pretext és bo per treure el
tema i parlar-ne. Finalment vàrem tenir un col·loqui on es va
reflectir molt clarament la inquetud de molts pares envers el
consum d’alcohol en algunes discoteques de Granollers on a priori
està prohibit, donat que l’entrada està autoritzada a menors d’edat.
Va ser un col·loqui molt interessant però, com passa habitualment,

Durant un temps, a l’hora d’educació per la ciutadania, ha vingut
un policia  a explicar-nos normes sobre el trànsit. Com molts ja
sabeu, a partir dels 14 es pot portar una motocicleta, però això ha
provocat molts accidents, 74 durant el 2006 a Granollers superat
només pels turismes, i per això han decidit augmentar l’edat per
obtenir la llicència a 15 anys, i fer un examen teòric i pràctic, però
això no serà fins després de l’estiu.
Ens va explicar que sempre s’ha de dur el DNI, la llicència de
ciclomotor, l’assegurança i el certificat de característiques. També
que a l’hora de comprar un casc hem de mirar si a dintre hi ha una
etiqueta conforme està homologat, i a la part de sota de l’etiqueta
hi ha uns números, el dos primers són sobre el nombre d’impactes
que ha aguantat a les proves, com a màxim 05.
Una altra cosa interessant és que quan hi ha un accident amb un
motociclista al terra, és molt important no moure’l, i en cas que
sigui necessari posar-lo a refugi, entre tres persones aixecar-lo
amb molta cura. En cas que perdi molta sang s’ha de pressionar
amb un drap sobre la ferida durant una estona, i si no fa efecte
aplicar un torniquet però és molt IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT apuntar l’ hora en
què s’ha fet, ja que això produeix que la sang no arribi a tot el cos,
i com a molt es pot deixar mitja hora.
La cilindrada màxima d’un ciclomotor és de 49cc. Està prohibit
modificar les característiques del ciclomotor, i si és necessari
canviar s’ha de fer per un d’iguals característiques i portar-lo a
homologar.
A partir de l’estiu canvia el reglament de ciclomotors, i no es podrà
portar  persones a darrere fins als 18 anys, s’haurà de passar la
ITV...

Alba Prada
Marc Raich

es va haver de tallar per haver superat  el temps previst
inicialment. Vàrem poder constatar la importància d’una sinèrgia
d’actuació entre els Mossos d’Esquadra, l’ajuntament, l’escola i
els pares, per minimitzar al màxim el consum de drogues. La
valoració global va ser molt positiva i encoratgem a l’escola a
seguir organitzant conferencies d’aquest tipus.

Rosa Ma Valls

XERRADA SOBRE DROGUES

EDUCACIÓ VIÀRIA
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Fa poc, a l’escola, el mestre em va preguntar si ja sabia
de què treballaria en un futur, que què volia estudiar.
No vaig saber respondre.
Què vull? De debò la gent adulta creu que amb 15 anys
ja has de saber què vols fer la resta de la teva vida? De
debò creieu que sé el que vull? Si ni tan sols sé què
posar-me per anar a l’escola...
Porto dies, setmanes i mesos pensant en el mateix. Què
se’m dóna bé? Què? No ho sé.
Igual que jo no ho sé, la meitat de la meva classe no ho
sap.
Ara, ens estan “orientant”. Es pensen que un test de
holland ens ho solucionarà tot. De fet, el test de holland
et diu de què podries treballar en relació al que has
escrit (què t’agrada, com ets i què creus que se’t dóna
bé).
A mi no em va servir de res. Em va sortir que podia ser
agricultora. Bé, m’agraden les plantes, però tant...
Per ajudar-nos una mica més, dues persones de cada
batxillerat ens van venir a informar. La conclusió és

El passat divendres, 29 de febrer, a l’hora de tutoria, de
9 a 10 del matí, quatre grups de nois i noies que estan
cursant batxillerat van venir a la classe a donar-nos el
seu punt de vista del canvi entre 4t d’ESO i batxillerat.
Ens van explicar com els va afectat a ells aquest canvi.
Crec que aquesta hora va ser molt profitosa. Gairebé
tothom va coincidir en què el gran canvi és que tu
estudies perquè vols, no perquè t’obliguin. Això fa que
els professors no estiguin tant a sobre teu. Si vols fer
els deures els fas, si no vols anar a classe, no hi vas...
Va ser una molt bona xerrada, a tothom li va servir
d’alguna cosa i jo crec que a la majoria ens van treure
la por del pre-batxillerat.

Patrícia Capsi
4t ESO D

que no n’hi ha per tant (de difícil), però que has de fer el
que t’agrada, ja que has de ser molt constant.
Amb això han aconseguit que no tingui pànic al
batxillerat. Però el meu problema és que no sé què triar!
Els dies van passant, i jo encara no sé res. Potser és que
sóc massa insegura? Potser és que sóc tonta? Doncs,
potser.
El que sí que està clar és que el temps s’acaba. Que
arribarà un dia en què hauré de dir: AQUEST!
Però... i si no m’agrada? I si m’equivoco?
Suposo que tindré l’oportunitat de rectificar, de canviar.
El que vull dir amb tot això és que n’hi ha molts com jo
que no saben què triar ni quina serà la seva professió.
No sabem què volem. I, més d’un, s’equivocarà.
Per tant, torno a llançar la pregunta:
Creieu que amb 15 anys, ja has de triar el teu futur?
Creieu que ja som suficientment grans com per escollir-
lo i no equivocar-nos?

Eva Caballeria
4t ESO D

ESTEU SEGURS?

XERRADA BATXILLERAT
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Vida a l’escola. Secundària
L’altre dia al variable de química vam fer un experiment

molt sorprenent i que a la vegada el pot preparar qualsevol, petit o
gran, a casa seva.
Primer vam preparar 6 dissolucions diferents d’aigua amb sucre
cadascuna més concentrada que l’anterior, una al 10%, l’altre de
20%... I així de deu en deu fins arribar al 60%.

A la vegada cada dissolució la vam tenyir amb diferents
colorants químics. El més concentrat era de color marró fosc, el
seguent blau, l’altre vermell, l’altre verd, el següent taronja i l’últim
groc.

DENSITAT I COLORS
Un cop vam tenir totes les dissolucions preparades, vam

agafar un tub d’assaig i li vam anar tirant amb un comptagotes
uns 2 ml de la solució més concentrada de les preparades abans.
Un cop fet això, cada cop hi anavem abocant la substància següent
menys concentrada i així succesivament fins que vam arribar a la
dissolució del 10%.

Si es té molt de compte es pot arribar a afegir una setena
capa amb aigua destillada que com és menys densa que l’aigua
amb sucre es dipositara a dalt de tot. I encara vam posar una
vuitena capa, amb oli, que és menys dens que l’aigua.

Amb aquest experiment es poden arribar a fer combinacions
com la bandera d’un equip, la bandera d’un país, etc.

Les diferents capes poden arribar a durar dies, però al final
totes les capes es barregen i queda tot de color marró fosc.

Originalment aquest experiment es feia amb diferents tipus
de licors de colors variats i de diferents percentatges d’alcohol.

És un experiment molt divertit i sorprenent, fent-lo us
divertireu una estona i a més aprendreu el concepte de densitat.

Alberto Pineda
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1r Batxillerat

Del 30 de març al 5 d’abril, els alumnes de 4t d’ESO hem anat a
Venècia de viatge de fi de curs.
La veritat és que ha estat un viatge fantàstic. Com tothom ens deia
abans de marxar, el viatge de final de curs només el fas un cop a la
vida i és un d’aquells records que procures conservar. Sobretot
perquè l’hem disfrutat al màxim i hem passat uns dies diferents
amb els companys de sempre.

La nostra curta estància a França ens va servir per situar-nos i
donar-nos compte que el viatge que tant havíem esperat tot just
començava. Tots nosaltres estàvem molt contents d’estar pe fi allà
i encara ho estàvem més tenint en compte el llarg viatge que
havíem fet amb l’autobús.

Venècia va ser especial. Ens va enamorar passejar, amb un sol
espaterrant o bé sota un bon xàfec, pels carrers de Venècia.
Posàvem atenció a tot allò que ens encuriosia i que veiem diferent
i vam fer grans compres per als amics i familiars.

ITALIA’08
Visitàvem alguns dels llocs turístics que teníem previst i quan
s’acabava el dia tornàvem, cansats, a l’hotel.
La veritat es que dormíem poc, però la falta de son que havíem
acumulat alguns la vam compensar quan, al tornar, vam dormir
tot un dia sencer!!

Després de tres dies a Venècia, finalment vam acomiadar-nos d’Itàlia
passant per la ‘glamurosa’ ciutat de Milà, on vam fer un passeig
xafardejant totes les botigues que vam poder (tot i que a Milà, a
més d’un els diners ja no ens van arribar per a comprar cap regal).

Com hem dit al principi, Itàlia’08 és sens dubte un viatge que
recordarem sempre.

Judit Bassa
Marta Martínez

Judit Domínguez
Mònica Boonacker

4t ESO
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“Vull fer sentir a la gent que està viva”“Vull fer sentir a la gent que està viva”“Vull fer sentir a la gent que està viva”“Vull fer sentir a la gent que està viva”“Vull fer sentir a la gent que està viva”
Jordi Folck, nascut a Reus l’any 1961, va visitar la nostra escola
per tal de fer una xerrada sobre un dels seus llibres més reconeguts,
“666 calaixos”, que acabava de ser llegit pels alumnes de 1r
d’ESO. Aquest escriptor de literatura juvenil és també publicista,
actor i fotògraf. Va col·laborar amb la Cadena Ser i el Diari de
Tarragona, per després crear la seva pròpia agència de publicitat.
Ha guanyat diversos premis literaris i ha intervingut com a actor
en sèries i en nombrosos espots publicitaris.
Què se sent més: escriptor, publicista o actor?Què se sent més: escriptor, publicista o actor?Què se sent més: escriptor, publicista o actor?Què se sent més: escriptor, publicista o actor?Què se sent més: escriptor, publicista o actor?
Sóc una persona creativa. És a dir, aplico la meva imaginació i la
meva creativitat en tots els àmbits possibles. Jo crec que tot és la
mateixa moneda: la qüestió és expressar-se, tant se val com ho
fem. Tot en el que treballo té a veure amb la creativitat, simplement
la desenvolupo mitjançant diferents sistemes. La recerca de coses
noves uneix totes aquestes disciplines.
Està valorat avui en dia l’escriptor de literatura juvenil?Està valorat avui en dia l’escriptor de literatura juvenil?Està valorat avui en dia l’escriptor de literatura juvenil?Està valorat avui en dia l’escriptor de literatura juvenil?Està valorat avui en dia l’escriptor de literatura juvenil?
El cert és que no, som els invisibles del gremi. Pràcticament de
literatura juvenil no se’n parla, de fet, està menyspreada. Jo tinc
publicats tretze llibres i en tinc quatre de pendents, i tots estan
destinats a un públic juvenil. Sovint em pregunten quan publicaré
una novel·la, referint-se a un llibre per a un públic més adult. Jo
els responc: “En tinc moltes, de novel·les publicades!”. Molta gent
pensa que aquest tipus de literatura és poc seriosa, no hi ha el
reconeixement que hi havia abans.
Què el mou a fotografiar o a escriure?Què el mou a fotografiar o a escriure?Què el mou a fotografiar o a escriure?Què el mou a fotografiar o a escriure?Què el mou a fotografiar o a escriure?
El que intento és provocar sentiments, sensacions i emocions.
Avui en dia, l’home és semblant a un robot, no se li permet
expressar els seus sentiments. Jo busco expressar la bellesa,
pretenc emocionar, recordar a la gent que està viva. Quan viatjo
necessito anar amb la meva càmera; en cert sentit, un llibre és
com un viatge, un camí que el lector ha de fer, ha de descobrir. És
per això que jo no busco enganxar al lector: vull que gaudeixin
durant el camí i, sobretot, que sentin.
Què has après als teus nombrosos viatges?Què has après als teus nombrosos viatges?Què has après als teus nombrosos viatges?Què has après als teus nombrosos viatges?Què has après als teus nombrosos viatges?
Jo vull ser lliure. No vull estar lligat a un lloc per tota la meva vida,
no podria estar-me al meu pis durant molt de temps. Necessito
viatjar, em sento completament obert i moltes idees em vénen al
cap -a més a més, avui en dia no és gens car-. A més de veure
món, si viatjo sovint em trobo amb situacions divertides, que
m’inspiren i em porten a fotografiar o escriure.

Carla Martín
Marta Pérez

Guillem Sánchez
1r Batxillerat A

 El passat 27 de març, els alumnes de 1r de batxillerat ens
vam reunir per tal d’assistir a un recital de poesia.

Com a lectura obligatòria de batxillerat ens vam llegir el
llibre d’Antologia de la poesia catalana, i ja que havíem treballat
diversos poemes, Miquel Pujadó va recitar i cantar alguns dels
poemes més reconeguts de la literatura catalana.
Encara que moltes de les versions cantades no eren compostes
per ell mateix, Miquel Pujadó ens va transmetre el seu propi estil
a l’hora de cantar.

Va finalitzar el recital amb una de les cançons que ell
mateix havia composat i versionat. Una cançó que a través de la
ironia, ens deixa veure la sort de poder viure en un país ric o bé en
vies de desenvolupament.

Berta Ventura
Estibalitz Vicario
1r de Batxillerat

ENTREVISTA A JORDI FOLCK

SORTIDA A BARCELONA

ANTOLOGIA DE POESIA CATALANA Vida a l’escola. Batxillerat
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a Des de fa 11 anys l’Escola Pia ofereix cursos de PGS (Programa de
Garantía Social).Com tots sabeu, el PGS és un curs que prepara els
alumnes per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Aquest any han estat a l’escola quatre grups de PGS, mecànics,elèctrics
i dos grups administratius. La formació dels PGS té dues vessants, per
una banda s’aprenen les competències professionals bàsiques per
conèixer una professió i per l’altra es treballen continguts de matèries
com català, castellà, matemàtiques i socials.

Dins d’aquesta formació també es dissenya
un pla d’acció tutorial que es basa en un
seguiment tant acadèmic com activitats
quotidianes que poden preocupar els
nostres alumnes, per això preparem
diverses actuacions:

- Una xerrada sobre el consum de
drogues a càrrec dels Mossos d’ossos d’ossos d’ossos d’ossos d’
esquadra esquadra esquadra esquadra esquadra amb una intenció de
caire     preventiu i una posada en
coneixement  de les possibles
conseqüències legals davant la
justícia.

- Una visita de l’associació
DIANODIANODIANODIANODIANOVVVVVAAAAA una associació dedicada a la lluita contra la drogoaddicció
amb una idea clara de fer-los conèixer de primera mà la problemàtica i
les conseqüències del consum de drogues tant per a ells mateixos com
per al seu entorn.

- Una estada a Barcelona a Porta 22 Porta 22 Porta 22 Porta 22 Porta 22 un
lloc per orientar-los professionalment i
acadèmicament cara el seu futur més
immediat, una possibilitat de buscar per
si mateixos, què volem fer, on podem fer-
ho i com han de fer-ho.

Equip docent de PGSEquip docent de PGSEquip docent de PGSEquip docent de PGSEquip docent de PGS

PGS, NO , NOMÉS CLASSES
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ca Els treballs de fotografia, dibuix i tecnologia dels
alumnes de secundària, batxillerat i la categoria
d’exalumnes, familiars, etc. estan exposats a la
mediateca. Hem indicat els treballs guanyadors amb
una nota al costat de cada producció seleccionada.
Tots els treballs, tant els que han obtingut premi
com els que no, són dignes de ser visitats.

FESTA ARTS

Aquest mes d’abril, l’equip de mediatecaris hem
preparat  una exposic ió  de MercèMercèMercèMercèMercè RodoredaRodoredaRodoredaRodoredaRodoreda
commemorant els 100 anys del seu naixement
(1908-2008).

A l’exposició s’explica la vida de l’escriptora catalana
de manera cronològica, des  que va néixer a Barcelona
al 1908, fins que va morir a  Girona al 1983.

A la mateixa exposició trobareu algunes de les seves
obres més conegudes, concretament:
La plaça del diamant
La meva Cristina i altres contes
Mirall trencat
Aloma

Autoretrat
Contes infantils

Tots els contes

Si us interessa l’obra de Mercè Rodoreda ja sabeu que
en trobareu una petita representació a la mediateca.

Els més petits de la família trobaran informació sobre
animals adequada a la seva edat i interessos a les
següents pàgines web:

- Animals de pagès:
http://www.rac.uab.es
Recull  de les principals races domèstiques
autòctones de Catalunya.

- Animals de la Península Ibèrica:
http://faunaiberica.org
Recopilació per espècies de tota la fauna ibèrica.

- Animals en perill d’extinció:
http://tecnociència.es/especiales/vertebrados/
5.htm
Espècies de fauna i flora del nostre país en perill
d’extinció.

- Dinosaures:
htpp://www.alturgell.org/dinosaures2.html
Què eren els dinosaures, quan van existir, on
vivien, classes; una mica de tot sobre aquestes
bèsties tan extraordinàries.

Aquesta informació ha estat seleccionada del Chilias
(http://www.diba.es/chilias), on es poden trobar tots
aquests temes. Es tracta de la pàgina web de les
biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona.

RECURSOS WEBS INFANTILS

EXPOSICIÓ MERCÈ RODOREDA
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La Teca de la M
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Us volem presentar una eina pensada sobretot per als
alumnes de secundària i batxillerat. Es tracta d’ALEHOOPALEHOOPALEHOOPALEHOOPALEHOOP,
un portal d’ajuda per fer recerques a internet. També
pot ser der gran valor a l’hora d’abordar el treball de
recerca de batxillerat.

Alehoop és un recull selectiu de recursos d’informació
electrònics, útils per a la recerca bàsica. L’objectiu del
portal és, sobretot, esdevenir una eina útil. Alehoop vol
facilitar la feina d’arribar a la informació necessària per
al treball científic en qualsevol disciplina (humanitats,
ciències socials, tecnologia...) de la manera més còmoda
i eficient possible.

Tal com dèiem al principi, els destinataris d’Alehoop són
els estudiants de secundària i batxillerat. No està
concebut per identificar informació molt especialitzada.
A Alehoop hi ha els recursos informatius imprescindibles
per a la tasca quotidiana de la cerca d’informació
necessària per preparar un treball de cerca.

Esperem que si empreu aquesta eina us sigui profitosa.

Alehoop el trobareu a:

http://alehoop.info

Al segon trimestre a la biblioteca hem fet diferents
activitats:

Durant les jornades temàtiques dels “Experiments: la
química i la física” vam preparar una       bibliogimcana.
Els nois i noies de cicle mitjà i cicle superior havien de
fer de detectius i a partir de 7 pistes  i amb l’ajuda de
llibres  havien de descobrir quin personatge misteriós
s’amagava darrera de les pistes.

Tots van investigar de valent entre les pàgines dels
llibres i van esbrinar que el personatge misteriós era
l’Albert Einstein.

L’altra activitat que s’ha fet és la de cerca d’informació
per als nens i nenes de primer.

Aquesta activitat s’ha fet en dues sessions. A la
primera es va explicar com s’ordenaven els llibres a
la biblioteca. Els hi vam ensenyar de forma molt clara
i senzilla la numeració de la CDU (Classificació
decimal universal). Així vam poder localitzar els
llibres que ells ens demanaven sobre els cavalls i els
conills. Després se’ls hi va explicar el conte de El
Segrest de la Bibliotecària, de Margaret Mahy. A la
segona sessió van saber localitzar on es trobaven els
llibres de cavalls i conills  i van buscar i escriure tota
la informació que necessitaven.

ALEHOP ACTIVITATS A PRIMÀRIA
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El temps dedicat als nostres fills ha de ser de
qualitat, intentant no manifestar ansietat en
l’adquisició d’aquest hàbit.
*On estudiar? Sempre en el mateix lloc, adequat,
sense aillament ni tampoc contínues interrupcions....A
vegades, estudiar amb iguals, ajuda, perquè  posen
en paraules allò que saben i l’aprenentatge es
consolida millor.

Un tema important és el fet que com a pares
podem ajudar en l’adquisició d’aquest hàbit si hi
treballem i exercitem l’atenció .L’atenció és un dels
processos més difícils d’educar i no només cal
treballar-la a l’escola sinó que ha de ser una tasca
conjunta . Una actitud d’escolta i atenció  facilita a
l’alumne l’assimilació dels aprenentatges escolars.

Per l’adquisició d’aquest hàbit, com a pares,
cal ser pacients, cal ser perseverants,  cal ser
constants i cal tenir voluntat .

Mercè León
Cap de projectes

CONFERÈNCIA A PARES I A MARES

El passat mes de març vam escoltar la xerrada
de la Dra. Ibis Alvárez. Professora de l’àrea de
Psicologia Evolutiva i d’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Membre del Seminari
Interuniversitari d’Estratègies d’Ensenyament-
Aprenentatge.

La xerrada anava adreçada a pares i mares
amb alumnes de cicle mitjà i cicle superior ,  i les
orientacions donades van ser molt generals, sense
especificitats.

L’objectiu va ser donar orientacions de com
podem ajudar als nostres fills a fer els deures o
facilitar l’estudi a casa.

Al llarg de la conferència es va parlar de 4
aspectes importants a tenir en compte per facilitar
l’hàbit de l’estudi o dels deures a la llar:

*Què fer a casa? Mirar l’agenda, revisar apunts,
buscar paraules al diccionari, preparar controls...
*Quan temps s’han de dedicar a l’estudi? Per adquirir
l’hàbit caldria fer deures diàriament , excepte el cap
de setmana i a ser possible a la mateixa hora ,
aproximadament ½ els alumnes de cicle mitjà i 1h
els de cicle superior, *Com planificar el temps
d’estudi? Saber què hem de fer, començar i acabar
per tasques més fàcils i/o agradables, descansar en
el canvi d’activitat...
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De cara endins
Llegia fa poc un article de Carlos Berzosa, rector de la
Complutense de Madrid, amb el títol “El olvido de la
crueldad franquista” (El País, 7-1-2008), en el qual
afirma que els estudiants espanyols saben més del
nazisme o de les dictadures de Xile o Argentina que de
la dictadura franquista. L’article parla de silencis i
d’oblits i per tant de memòria (o desmemòria)
construïda socialment.
Llegint-lo vaig recordar que la meva infantesa i
adolescència estava feta d’oblits i de silencis, molts
silencis. Les paraules, que posaven rostre i veu a les
emocions contingudes en el si de la pròpia família, van
acudir essent ja universitària. Potser sigui la voluntat
de mantenir viva la memòria el que em porta a renovar,
any rere any, el meu compromís d’intentar donar veu
als oblidats, als silenciats, als senzills. És un compromís
de ciutadana, el mateix que em va decidir per la
història i per l’educació.
Acompanyar l’alumnat a descobrir el nostre passat
recent em sembla una forma d’exercici democràtic. Per
això començar el curs  d’Història d’Espanya treballant
els anys 1930 és una decisió didàctica conscient, encara
que potser poc ortodoxa, presa fa més de dotze anys,
en un  moment que començaven a morir molts dels
testimonis de la Guerra Civil i del primer franquisme.
Aquesta decisió ha permès  treballar el currículum
d’història, de manera pausada i a l’hora rigorosa, donant
lloc al diàleg intergeneracional (i a la comprensió entre
generacions), al debat, a la crítica argumentada, a la
confrontació d’idees, a l’exploració dels “pensaments
polítics” de les famílies, a la presa de posició davant de
fets històrics de relleu etc.
I és que la història pot ser una bona eina de formació
de ciutadania. La història, sempre transmissora de
valors, actituds i ideologia, és interpretable i la
capacitat d’acceptar que un fet es pot interpretar des
de posicions i perspectives distintes ens pot preparar
per a la convivència democràtica.

Des de la perspectiva més disciplinar, la decisió porta
a usar procediments d’història oral, que permeten, per
exemple, posar en contacte un avi i un adolescent amb
l’objectiu de disposar d’una font d’informació viva. És
una manera de posar en contacte adolescents amb gent
gran per tal que es pugui aconseguir un aprenentatge
més significatiu i més vivencial, posant en joc
emocions diferents a les habituals. N’estic segura,
s’aprèn més història, i també s’hi aprèn a ser deferent
i amable, a saber esperar, a saber escoltar de manera
activa, encara que els testimonis expliquin el que no
s’ha preguntat, encara que repeteixin. Aquest contacte
permet que dues persones de generacions ben diferents
es mirin, es reconeguin, dialoguin i estableixin una relació
particular.
 D’aquesta manera dues persones, que viuen en un
mateix, i alhora distint, present entren en contacte
creant i mantenint memòria col·lectiva. Avui són
moltes les maneres que tenim de mantenir viva la
memòria col·lectiva, un monument, un llibre, una
commemoració, una efemèride són exemples d’aquesta
voluntat col·lectiva dels pobles de perpetuar allò que
d’altra manera s’oblidaria. Nosaltres fem la nostra
petita contribució entrellaçant records, fent viatges a
escenaris històrics o participant en els actes que la ciutat
fa i que també estan relacionats amb la recuperació de la
memòria històrica de la ciutat. Per exemple el
divendres 4 d’abril hem participat en l’homenatge que
l’alumnat de batxillerat de la ciutat fa a víctimes dels
bombardejos del 1938 i 1939.
Aquest curs amb El camí de l’exili i la Maternitat d’Elna
s’ha cercat un viatge que contemplés la part més
humana del drama la Guerra Civil espanyola, Fent que
el nucli conductor sigui el coneixement d’històries
personals dels més febles dels exiliats, aquells que
van patir l’exili abans de néixer.

Agnès Boixader i Corominas
Professora d’història

HISTORIA I MEMÒRIA
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El passat divendres 4 d’abril, l’alumnat de segon
de batxillerat de l’Escola Pia i de la majoria d’instituts
de la ciutat de Granollers, vam poder gaudir d’una
oportunitat privilegiada i conèixer amb més precisió i
exactitud els fets que marcaren la història d’aquesta
ciutat, ocorreguts durant la Guerra Civil Espanyola.

L’activitat es basà en la projecció del film “ Del
Maig al Gener, el bombardeig de Granollers 1938 – 1939”,
que tracta amb fonts documentals i entrevistes a
testimonis directes del bombardeig, el que suposà
aquell esdeveniment, desmesuradament sagnant, per
a una ciutat, que situada en la rereguarda, poc
imaginava que la seva activitat quotidiana, ja prou
complicada, seria diana d’atacs militars.

El primer bombardeig va ésser el més insòlit i sagnant.
Sent les 9:05 del matí, hora punta de l’activitat de la
ciutat, 5 avions Savoia S-79 que anaven direcció a
Barcelona es varen desviar per atacar els punts més
febles de la ciutat, deixaren caure un total de 33
bombes, en llocs on la majoria de gent que es movia
eren dones i nens, per exemple la plaça de la Porxada,
la plaça dels Porcs o el carrer Gran; fet totalment distint
al que els documents explicaren posteriorment per a
esborrar legalment la massacre patida per la ciutat,
i  els posteriors bombardejos que convertirien
Granollers en la tercera ciutat més bombardejada
de Catalunya, fet que faria anomenar a la ciutat,
el  “Guernika català”.  El  primer bombardeig a
Granollers va deixar un total, aproximat, de 224
persones mortes, de les quals es calcula que 124
foren dones,  84 homes,  i  16 sense poss ible
identificació.

Les  imatges de les  conseqüències  del
bombardeig  eren terror í f iques:  nens que no
superaven els 3 anys d’edat morts, dones i homes
totalment mutilats, alguns d’ells tallats per la meitat,
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DEL MAIG AL GENER, EL BOMBARDEIG DE GRANOLLERS 1938-1939

resultat de tota la metralla que sortí disparada a causa
de l’explosió. Els testimonis no eren menys gràfics i
esfereïdors, ja que recordaven els fets d’una manera
molt creïble, fins i tot detallant les ferides que patiren
les persones que estaven al voltant. Emocionalment,
el fet d’explicar els fets, encongia el cor d’aquells que

els recordaven allò que visqueren i que mai oblidarien.

Per acabar es van llegir alguns escrits referents
al bombardeig, escrits que contenien dos desigs. El
primer, que desastres com aquests no haurien de
repetir-se mai i en cap lloc del món. El segon, que als
més joves se’ns hauria d’ensenyar a construir un món
basat en tot aquells aprenentatges que cruelment ens
ha donat la història. I nosaltres els joves caldrà que
aprenguem a construir-lo, aquest nou món, un nou món
capaç de viure en PAU.

 Jordi Rabassa
Ignasi Sànchez

 2n Batxillerat D
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De cara endins
El bombardeig d’una població civil desborda la lògica
de la guerra, però no és estrany, perquè la guerra trenca
el dic que conté tots els límits: el respecte a la dignitat
humana.

Per això, és i ha estat tan freqüent que la població civil
sigui víctima de les accions bèl·liques. No  podem
rememorar el 70è aniversari del bombardeig de
Granollers sense recordar les víctimes de les guerres
d’avui i reflexionar de com evitar les del futur.

Per  a ixò,  pretenem recordar les  v íct imes del
bombardeig del 31 de maig de 1938 a Granollers i
homenatjar els testimonis que en queden, perquè
vosaltres vau ser víctimes innocents d’una guerra
injusta que també van viure els nostres avis i àvies entre
1936 i 1939. Però a la vegada, com a joves que som,
volem alçar la nostra veu i lluitar a favor de la pau i

contra les injustícies que provoquen les guerres, les
desigualtats socials, la gana, la misèria ...

Ens interessa la pau, desitgem la pau, però a més, la
nostra adhesió a la pau necessita un fonament sòlid,

assentat en el fons de la consciència. Per això ens
volem comprometre amb la pau perquè és un projecte
ètic, el principal i el més important de l’ésser humà.
Aquest ha de ser el nostre primer deure. L’assoliment
de la condició d’éssers humans requereix fer de la pau
el valor suprem, la nostra primera prioritat.

I la pau necessita del diàleg. Un diàleg que no és
possible ni autèntic sense empatia i acció davant el
sofriment, la injustícia i els desequilibris, sense reacció
per combatre la pobresa, la fam i les desigualtats.
Suposa compromís amb la dignitat de la persona, els
drets humans i el pluralisme. Implica respecte a la
diferència i l’acceptació mútua. Per a nosaltres, el
diàleg és confiar en el millor de les persones i crear les
condicions perquè el millor de l’ésser humà pugui
actuar.

El bombardeig de Granollers és un mirall en el qual
avui es reflecteixen les injustícies que  recorren el
nostre món i davant de vosaltres, que vau patir l’última
guerra que ha viscut el país, volem recordar que l’ésser
humà seguirà tenint una assignatura pendent mentre
no desenvolupi el seu projecte més transcendent,
genuí i prioritari: el projecte ètic de la pauel projecte ètic de la pauel projecte ètic de la pauel projecte ètic de la pauel projecte ètic de la pau.

Mai més un bombardeig a Granollers, ni arreu. Aturem
la guerra, les guerres d’arreu del món.

Granollers a 4 d’abril del 2008

DECLARACIÓ: GRANOLLERS PER LA PAU
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L’Assumpta Montellà, autora del llibre La Maternitat

d’Elna, és una historiadora apassionada a qui vàrem tenir
el plaer d’escoltar abans de fer el viatge “El camí de l’exili” a
Elna. Gràcies a la seva recerca s’ha desenterrat una bonica
història, que et deixa amb una sensació dolça i amarga a la
vegada, però no deixa a ningú indiferent.

Més enllà de la Guerra Civil Espanyola, quan les
armes ja no són les protagonistes del joc, i els vencedors
imposen les seves idees arreu del país, per prop 476.000
persones va arribar l’hora d’exiliar-se.

L’exili sempre suposa desfer-te de les arrels que fins
llavors t’havien mantingut a casa teva, abandonar-ho tot i
començar a fer camí. Caminant en direcció incerta, cap a
una terra estranya, desconeguda.

El destí: unes immenses platges desertes, com la
d’Argelers, a França.  Ple hivern, i grans i petits van patir la
desemparança d’aquell lloc. La situació era terrible, i la
misèria que vivien els exiliats republicans és difícil de
descriure. “Per entendre l’exili l’has de viure”, com li assegurà
un testimoni a la historiadora.

L’Assumpta, després de moltes xerrades amb exiliats;
després de coincidències, després de buscar i buscar, va
trobar testimonis que li feien una curiosa descripció, que es
va anar repetint en el relat de diverses dones. Totes les dones
amb les que parlava havien estat embarassades durant
l’exili, i recordaven amb molta claredat que una dona amb
una trena recargolada al cap, amb un “pitxi” blanc i molta

olor a colònia, les portava a una casa molt maca i allà les
alimentava i les ajudava a parir dignament.

La dona del “pitxi” blanc és l’Elisabeth Eidenbenz,
encara viu a Suïssa, i guarda més de 800 fotografies, on
han quedat immortalitzats un munt de moments feliços, on
l’angoixa i patiment de la guerra no hi tenen entrada. Fa pocs
mesos va rebre la creu de Sant Jordi, que reconeixia el treball,
totalment voluntari, que va realitzar. En nom dels 597 nadons
que van néixer entre aquelles parets de la maternitat, se li
agraïa tot l’esforç que va fer-los créixer amb unes condicions,
simplement, dignes. «La mare em va donar la vida a la
Maternitat d’Elna i Elisabeth Eidenbenz, la confiança en el
gènere humà». Són les paraules d’un home, que tot just ara
acaba de descobrir els seus orígens, gràcies a la investigació
de l’Assumpta Montellà.

La Maternitat d’Elna, una illa enmig de la tempesta,
una escletxa de llum entre la foscor d’una guerra, d’un exili...
allò era aquella casa blanca, gran i plena de llum, olor a net
i l’escalf que sols els infants poden transmeten.

Anna Gispert
Gemma Duran

2n Batxillerat D

LA MATERNITAT D’ELNA
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Reporters en acció
Estudiar Batxillerat implica responsabilitat,

constància en l’estudi, i sobretot ganes de seguir
estudiant, posant la mirada en uns estudis superiors
universitaris o en un Cicle Formatiu de Grau Superior.
Fins aquí tot correcte i igual per a tots els estudiants de
l’Estat Espanyol, ara bé, els estudiants catalans de
Batxillerat tenim una feina extra, una preocupació més,
un “amic” que ens acompanyarà durant bona part
d’aquests dos anys: el temut Treball de Recerca.

Un amic, que com bon amic, ens portarà
problemes, mals de cap, i un amic que, molts cops,
voldrem tenir ben lluny. Els que ara el comenceu ja
sabeu de sobres què és, a grans trets: plantejar una
hipòtesi i defensar-la amb arguments que, si són de
collita pròpia (entrevistes, enquestes...), molt millor.

Triar el tema i l’enfocament que li donarem no
és una tasca gens fàcil, però el pitjor arriba quan ja
tenim assignat el tutor i tenim el treball de recerca
cara a cara. Bé, més ben dit un guió o índex. A partir
d’aquí comença la tasca documental i la de pensar
enquestes, entrevistes o experiments, i sobretot
decidir què direm, com ho direm i per què ho direm (hi
ha una hipòtesi que hem de descobrir!). Engreixar les
pàgines del treball no és tasca fàcil.

Els que finalment (i per fi) el vam enllestir,
sabem de sobres que costa molt posar-s’hi, costa molt
omplir la pàgina en blanc del document del Word (que
pots arribar a tenir oberta estones i estones amb el
cursor en pampallugues), i costa bastant encarrilar-lo,
però si el treball és constant (que no vol dir treballar
cada segon lliure!), de mica en mica va prenent cos.

Alguns consells pels que ara comenceu, i sense
voler fer-me repetitiu ni deixar anar el típic sermó: no
deixeu les coses per l’últim moment i aneu fent, no hi

SOBREVIURE AL TREBALL DE RECERCA
ha res pitjor que haver d’acabar el treball entre plat i
plat del dinar del dia de Nadal. Així, l’estiu és un bon
moment per fer la recerca bibliogràfica o el treball de
camp. La tornada a l’escola i el principi de segon
acostumen a acumular feina i estrès, i amb l’arribada
dels exàmens, el TR acaba oblidat en una cantonada
de l’habitació. No cal sacrificar l’estiu, però sí anar fent,
encara que sigui poquet, per treure pes de sobre. Els
mesos de setembre fins a desembre poden servir per
fer el redactat final, i les vacances de Nadal, per mirar-
se’l i remirar-se’l. A principis de gener es dóna el
“regalet de Reis” als professors, ara bé, el TR us
perseguirà fins a principis de febrer, quan, entre nervis,
patiment i suor, haureu d’exposar-lo davant un
tribunal de tres professors.

Pregunteu dubtes i deixeu-vos aconsellar pel
vostre tutor. S’ha de tenir en compte que el Treball de
Recerca té un pes curricular molt important i que és
una nota que es pot treballar durant gairebé un any, és
a dir, no és un examen en el qual es vomita tot el que
s’ha estudiat el dia abans a corre-cuita i per tant, si es
vol, es pot treure una molt bona nota. Un cop entregat,
exposat i amb la nota en mà, un respira molt més
tranquil. Realment et treus un pes de sobre.

I com s’acostuma a dir en algunes ocasions,
“aprofitaré la ben entesa” per felicitar tots els alumnes
de segon de Batxillerat que, per fi, s’han tret el Treball
de Recerca de sobre i donar ànims als que ara
comencen. Bona feina!

Jordi Camins
2n Batxillerat B
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. El passat dijous 3 d’abril la Tere Coma i l’Oriol Sala,

professors de la Unitat de Suport d’Educació Especial
(USEE) de la nostra escola, van explicar en el programa
de Catalunya Ràdio en l’espai La Pissarra del Cafè de
la República conduït per en Joan Barril la seva
experiència que així mateix us transmetem:

“Des del curs passat funciona a la nostra escola de
secundària una unitat de suport a l’educació especial,
una USEE. Aquesta unitat, amb una professora i un
educador, vetlla per l’escolarització en un centre
ordinari de 7 alumnes amb necessitats educatives
especials (nee). Són alumnes amb discapacitats
mentals moderades amb dificultats en la comunicació,
en la mobilitat i sobretot en els aprenentatges.

El  que anomenem inclusió es fa realitat amb la
resposta que dóna el professorat i tots els alumnes
per atendre i entendre la diversitat a les aules.
Inclusió vol dir, per nosaltres, l’adaptació que ha de
fer tota l’escola per tal de donar una resposta
educativa de qualitat a la diversitat de tots els
alumnes, ja siguin discapacitats o no.

Tanmateix, en un primer moment aquella nova
situació  també es va traduir en comentaris com  què
puc fer a l’aula amb aquest jove? O com ho he de fer
perquè aquesta jove m’entengui?. Va ser només un
moment: quan es coneixen els joves i se’ls escolta,
les diferents situacions que es donen a l’escola (en
els aprenentatges, les sortides, els patis, etc) entren
dins la seva quotidianitat.

Algú pot pensar que seria molt més fàci l  s i  els
alumnes amb discapacitat s’escolaritzessin en
centres d’educació especial, on no molestessin
ningú, separats del sistema educatiu  ordinari i, al
capdavall, de la societat.

I ens preguntem: ¿com hem d’educar els alumnes en la
inclusió i l’acceptació de la diversitat si la diversitat
està amagada en centres especials?  ¿estem plantant
la llavor de la futura exclusió social quan no acceptem
la convivència normalitzada amb alumnes amb neet?.
Del que estem molt convençuts nosaltres és que amb
la inclusió hi guanyem tots.

Aquest mes de febrer hem distribuït -per fi- les còpies
del fabulós curtmetratge Infinit final feliç, el guió del
qual ha estat escrit pels alumnes que reben suport a la
USEE de la nostra escola. En la realització d’aquest
curtmetratge ha participat d’una manera o altra tota
la comunitat educativa (professors de diferents disciplines
d’ESO, professors de primària i batxillerat, alumnes de
primer cicle d’ESO com a extres, alumnes de segon cicle
d’ESO i de batxillerat, personal d’administració, els
pares i mares dels alumnes, ....) i també professionals
de fora de l’escola com càmeres, especialistes de
l’ESCAC, músics i alumnes del conservatori de música
del Liceu, escenògrafs,  estudiants de cinema.....  La
inclusió creiem, ha traspassat les parets de l’escola.

Les USEE representen un pas més, un pas important
per tal d’avançar cap a la inclusió social del col·lectiu
de persones amb discapacitat.”

La intervenció en el programa ha estat una nova
oportunitat de fer visible l’esforç que el nostre
col·lectiu fa per esdevenir una escola oberta, que atén
les diferents realitats del nostre entorn, i que integra
les diferents circumstàncies dels nostres alumnes. És
per tant un bon moment per felicitar els professionals
que fan possible la USEE.

Departament psicopedagògic

L’ESCOLA INCLUSIVA
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El dissabte 12 d’abril es va celebrar la XII
Fira de la Solidaritat que, com cada any, l’Escola
Pia de Granollers organitza amb l’objectiu de
sensibilitzar-nos tots plegats i ajudar a fer realitat
els projectes de Mans Unides del Vallès Oriental,
de la Fundació Educació Solidària i Servei Solidari.

Aquest any la Fira ha tingut com a lema
“Juguem Solidàriament”, i algunes de les parades
han estat inspirades amb activitats relacionades
en jocs com el parxís, fer granotes, fer titelles...

Per fer possible tots aquests projectes es
necessiten moltes mans i molt temps.

El dia de la Fira es van recollir al voltant de
6.000 euros, i això va ser possible gràcies a la
participació de molta gent, cadascú en el seu
paper: cantar, fer coques, fer fotos,  distreure
els infants, dinamitzar la festa, vendre tiquets,
rifa i productes.

En definitiva, agrair a tothom que va ajudar
i col·laborar enmig d’un ambient d’alegria i il·lusió
que feia evident que, tots plegats, formem un
gran equip.

Equip d’Acció Tutorial i Pastoral

Després de dinar... anem a jugar

XII FIRA DE LA SOLIDARITAT A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERSXII FIRA DE LA SOLIDARITAT A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERSXII FIRA DE LA SOLIDARITAT A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERSXII FIRA DE LA SOLIDARITAT A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERSXII FIRA DE LA SOLIDARITAT A L’ESCOLA PIA DE GRANOLLERS

Fem collerets de molts colorets
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Les granotes vam col·locar i la cursa va començar

El corrent d’aire de la solidaritat a tots va encantar

Els músics van amenitzar tararí tararà

Bufar i bufar i la bufera es va acabar
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Al maquillatge hem anat i l’expressió ens ha canviat

A la festa de la gimcana no ens vam oblidar

De gent a l’inflable no en va faltar

La música seguirem si al karaoke tots cantem
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Les ONG’s hi van estar i tots hi van col·laborar

I com lluïa el pati de l’Escola Pia!

També teníem pastissos dolços com anissos

El parxis ens uneix i animar-nos contribueix
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Les tires de la rifa es van esgotant i també van tocant

Així fan, fan, fan els petitsbonics titelles...

així fan, fan, fan tres voltetes i se’n van

Presentem la Fira amb molta alegria
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Al tiro liro jugarem i les anelles encertarem

Entre activitat i activitat xocolata per berenar

Que boniques les nenes amb
 les seves trenes

A la tombola vam jugar i planetes ens van tocar
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