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Editorial
Aprendre.
Una necessitat i un plaer.

Tornem-hi: Tot el que fem educa i tot el que fem ens
educa.

Comencem: Tot el que fem educa i tot el que fem ens
educa.

En l’inici deia que no havia d’angoixar-nos, vull
seguir pensant-ho, però em fa reflexionar sobre la
responsabilitat que tenim els pares, vers nosaltres i els
nostres fills, de crear un projecte amb potencial educatiu
on no es passi de puntetes sobre aquests valors que
l’experiència col·lectiva i la il·lusió ens permet gaudir.
Una responsabilitat que, si volem i acceptem, ens portarà
a viure intensament el projecte familiar.

Aquesta afirmació, que pot semblar maximalista,
lluny d’aclaparar-nos i angoixar-nos, ens hauria d’ajudar
a centrar el veritable valor i sentit de l’aprenentatge.
Aquest rau, al meu entendre, per una banda en la
necessitat que tenim d’aprendre contínuament per
poder viure amb sentit i, en l’altra, en el plaer espontani
i natural que hi pot haver en el fet d’aprendre si vivim
intensament.
L’aprenentatge és necessari perquè és l’única via per
l’ampliació de les nostres possibilitats (dit d’una altra
manera, per créixer) i plaent perquè ens permet reeixir
en l’adaptació a les noves circumstàncies i en la
consecució dels nous reptes (dit d’una altra manera, per
tirar endavant el nostre projecte de vida amb un cert
èxit).

Per continuar bé, ho faré amb paraules de Salvador
Cardús:
L’objectiu principal de tota educació (poseu-hi
aprenentatge perquè lligui amb el títol) hauria de ser la
d’encoratjar a pensar el futur, a inventar-ne un de nou.
I això s’hauria de fer amb tres ingredients: amb realisme,
amb sentit i amb esperança i aquest sentit el trobem
en la participació en un projecte col·lectiu (poseu-hi
família) que integri la pròpia vida en alguna cosa més
gran i transcendent.

Deixeu-me que citi un proverbi africà carregat de
pedagogia i d’apologia del col·lectiu:
“Per a educar un nen cal la tribu sencera”.

Si on diu educació hi poseu aprenentatge i on diu
projecte col·lectiu hi poseu família la cosa ens quedarà
ben lligadeta.

A la llum d’aquest proverbi passaré al format
pregunta a veure si m’explico millor. Permeteu-me, però,
un aclariment: a partir d’aquí quan usi el nom família ho
faré en un sentit ampli. Em referiré a “nucli de
convivència” donant cabuda, així, a altres agrupacions
o comunitats on hi hagi un projecte de vida en comú.
l
l
l

Finalment només han estat tres preguntes. Potser hi
podríem afegir una prèvia: Què podem i volem aprendre
en família? Després ja ens preguntarem què necessitem
a nivell individual i a nivell familiar per fer-ho possible.

Com hem d’anar fent la nostra tribu (família)
per què tots puguem aprendre com volem?
Quines actituds i valors posats en pràctica ens
predisposen a aprendre, adults i menors, amb
la receptivitat d’un infant?
Si per aprendre bé són necessaris un entorn
favorable i una motivació pel canvi. Com podem
construir aquest entorn i com poder activar
aquesta motivació a la família?

Relacionat amb això últim i per acabar, un propòsit:
L’estiu és un temps de llistes: material per a les colònies,
roba per al viatge,coses a fer que no es poden fer la
resta de l’any, gent a trucar, llibres per llegir, llocs per
visitar, adreces per enviar postals... Us proposo una altra
llista. La podríem anomenar “llista de l’aprenentatge
familiar”. El tema bé es val una llista a part i l’estiu, ple
d’hores per conviure, ens pot ajudar a posar-la en
pràctica.

Cal tenir en compte que a la família com a tot
arreu, aprenem els uns dels altres: els pares dels fills,
els fills dels pares i tots de l’experiència col·lectiva. Llegiu
en aquesta experiència tot allò que de positiu siguem
capaços de conrear: una convivència respectuosa, diàleg
i cultura de pau, hàbits saludables, consum responsable,
oci amb sentit, casa oberta, alegria....
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Bon estiu.
Xavier Serra i Segarra
Coordinador de Segon Cicle d’ESO
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Vida a l’escola. Infantil

PIET MODRIAN
Als nens i nenes de p3 ens agraden els pintors
que utilitzen colors vius...
Coneixem una mica Joan Miró i ara volem conèixer
un altre pintor que es diu Mondrian.
Piet Mondrian va néixer als Països Baixos el març
de 1872 i va morir a Nova York el febrer de 1944.
En les seves obres hi ha molts quadrats i ratlles
i els seus colors preferits són el groc, vermell,
blau...
Una imatge val més que mil paraules, aquí teniu
una petita mostra.
P3

TALLERS SOBRE JOAN MIRÓ

Més enllà dels colors vermell, verd, groc, blau i negre s’amaga un dels artistes amb més creativitat de
Catalunya, Joan Miró. Els nens i nenes de P5 hem tingut l’oportunitat de conèixer-lo a fons, així com
reconèixer les peculiaritats de les seves obres. En el taller de Miró que vam anar a fer al museu de
Granollers, ens vam convertir en petits artistes mironians creant la nostra obra d’art a partir d’un tros
de tela, un setrill per tirar la pintura i un pinzell per omplir de color els espais buits. Mireu quins artistes
estem fets!
P5

ENS FEM GRANS!
Els nens i nenes de P-4 estem treballant el tema
de la casa i la família. Per primera vegada, hem fet
una nota informativa amb lletra de pal adreçada
als pares i mares. Demanàvem retalls de revistes
relacionades amb el tema.
Les nostres mestres ens estan preparant per anar
a P-5!
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MOMENTS VISCUTS

Vida a l’escola. Primària

DISSECCIÓ DE LA SARDINA

PINTURA, EL RACÓ DEL PINTOR

RACONS DE JOC

FEM FANG

INTRODUCCIÓ DEL FULL DE QUADRETS
AMB AJUDA DELS ALUMNES DE 3r

ESMORZAR COMUNITARI

el cr!t
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VAREM ANAR DE COLÒNIES

SANT JORDI
Sant Jordi és el dia que Catalunya es declara davant
nostre patró per recordar aquell gran moment.

el

Sant Jordi dia de roses, de llibres; dia de festa per a
grans petits i…Escolapis. Sí, sí,nens i nenes de l´Escola
Pia celebrem solemnement el dia.
Comencem per una gran contada de contes on, pares i
mares dels nostres companys s’han ofert a venir a
explicar-nos contes que de petits a grans hem apreciat.
Continuem el dia esmorzant a classe en conjunt. De tant
i tant xerrar, una altra cosa hem de començar.Hem fet
l’intercanvi de llibres. Els nens de segon necessiten la
nostra col.laboració per fer una manualitat d’un drac que
de segur que serà una bona reproducció. Nosaltres per
altra banda fem un drac que probablement és una bona
obra de creació.
Finalment en acabar la manualitat del nostre drac
entremaliat hem anat a dinar. Allà ens esperava un
«banquet inesperat». Hem menjat i… quan hem acabat
l’hora d’estudi, hem anat a veure una obra de teatre al
pati que a tots i, quan dic tots són tots, ens ha
fascinat.Finalitzem el dia amb un Adéu ben fort i amb un
bon record.
Visca Sant Jordi el patró
que Catalunya va triar

5è Primària

FEM UNA PAPALLONA
Martí Duxans

Aquest trimestre, a plàstica, els alumnes de cinquè
hem fet una manualitat que consistia en fer una papallona.
Primer hem observat moltes fotografies de diferents tipus
de papallones i després hem dibuixat una plantilla. Un cop
copiada en una cartolina, tocava decorar-la amb tota mena
de material: flors,botons, llana.etc.
Podíem fer servir tants materials que no sabies quin
triar, però aquest treball tenia unes normes. La primera,
que les ales fossin simètriques i la segona que no es podien
fer servir cap mena de colors o retoladors.

Blanca Roma

Quan vàrem acabar
de cinquè “D” vàrem estar
tutora ens va dir que totes
porteria, perquè eren molt

de fer la manualitat, els nens
molt contents perquè la nostra
les papallones les penjaria a la
“xules”!!!
Laia Orta
5è primària D

Clàudia Maymó
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ESTUDIEM LA NOSTRA CIUTAT: GRANOLLERS

A 4t FEM UNA CANTÀNIA

Vida a l’escola. Primària

Els nens i nens de 3r hem estat aprenent coses sobre Granollers.
Aquest dies hem fem diverses sortides: hem visitat el casc històric i
les restes que hi ha al centre de la ciutat, hem anat al parc de Bombers
i també ens han rebut a les botigues del carrer Anselm Clavé.
Ens ha agradat moltíssim!!
3r Primària

sèrie de fets. Amb 12 cançons “piratenques” que aplicarem
a una història de pirates ambiciosos.

També, per aquesta cantània, ens haurem de vestir
de pirates. Per això ens hem fet una espasa i un tapaüll,
un estendard i un mocador per al cap. Ens vestirem amb
camisa o samarreta negra, pantalons foscos i un mocador
al cap.
Els pirates són cruels i despietats, però a la cantània
del motí, serem diferents, alegres i una mica ximplets. El
nostre vaixell serà destrossat a mans dels seus propis
mariners. A algunes cançons, expressarem una sèrie de
gestos relacionats amb la representació.

Vàrem actuar al Teatre Auditori de Granollers, el
dia 8 de juny.

La Minerva, la nostra professora de Música, va fer
un gran esforç perquè poguéssim anar a la cantània aquell
dia. Ja fa quasi 3 mesos que assagem els divendres a les
10,00 fins a les 11,00 del matí, cada setmana.

Una Cantània és una mena de cantar amb moltes
persones i escoles, tots alumnes de 4t de la comarca i
que participen per actuar en un Auditori.

Gerard Garcia
Neus Oliveras
Mónica Cruz
4t Primària B

Aquest any, nosaltres fem “El Motí”, unes cançons
basades en pirates, que per culpa del lloro passen una

el cr!t

7

Vida a l’escola. Primària

POEMA: LA PREHISTÒRIA

La Prehistòria hem estudiat
I molt interessant ha estat:
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls,
són els períodes principals.
Al Paleolític eren caçadors,
pescadors i també recol·lectors.
Coves i balmes s’han trobat
on abans els del Paleolític havien habitat.
L’art rupestre van dissenyar
i al cap de molt temps hem valorat.
El Neolític ha començat
i d’agricultors i ramaders han treballat.
Inventaren la ceràmica, el fus i el teler,
i eines agrícoles, també.
El tema del Neolític vam acabar
i el museu vam visitar
L’home seguia endavant.
l’Edat dels Metalls anava avançant
Coure, bronze i ferro van treballar
i objectes i joies van fabricar
Dòlmens, cromlecs i menhirs
són els principals monuments
La Prehistòria ja hem acabat
i tot el que sabem us hem explicat.
Núria Morera
Marta Pujal
Esther Riu
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CREACIÓ d’UN CÒMIC

Adrià Pedragosa, Albert Gil, Katina Juárez, Gnima
Diao,
Tida Soumboundou, Aleix Girbau i Laura Aguilar.
(6è A, B, C i D)

el cr!t
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Els alumnes de reforç de 6è, aquest trimestre, hem
fet un còmic.
Primer vam pensar una història, després vam anar a
l’ordinador i vam buscar els documents necessaris al
nostre grup de treball “CatMat” a la plataforma.
Vam escriure el que deien els personatges a les
bafarades i també el que deia el narrador. Vam
imprimir els fulls, vam retallar i enganxar les bafarades
al seu lloc i ja només ens quedava dibuixar i pintar.

Vida a l’escola. Primària

JORNADES D’ESPORT I CONVIVÈNCIA
El passat 16 de maig es va fer la XX trobada d’esport
i convivència amb alumnes de 6è de totes les escoles
Pies de Catalunya, que es va celebrar a Granollers.
Al llarg del matí es van dur a terme diferents activitats
en funció de la tria que cadascú havia fet. Així doncs
es van organitzar: passejades pel riu Congost o pel
centre històric de Granollers. Partits de voleibol, de
bàdminton, de futbol, de tennis i de bàsquet.
També es va fer batuka on van ballar per equips.
Ciclisme on es va fer un recorregut amb bicicleta i
esports alternatius.

Anna Vila 6è Primària C

Tampoc no hi va faltar jocs de taula com els escacs a
la biblioteca Roca Umbert, i el taller de periodisme
on vam entrevistar en Sergi Barjuan.
Després de dinar van venir 3 experts ciclistes a fer
un espectacle amb la “bici”. El primer va fer un gran
espectacle girant la “bici”, posant-se sobre del

escolar
NÚM.111 DIARI DELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

Trobada a Granollers

Convivència i esport
a les Escoles Pies
Èxit un any més
de la trobada
dels alumnes
de sisè de les
Escoles Pies,
que aquest
any va ser a
Granollers.
Futbol,
bàsquet,
aeròbic, tennis,
BTT... Van ser
moltes les
activitats que
van omplir una
jornada festiva
L’ATLETA CATALANA MÉS EN FORMA

UE CORNELLÀ

Rosa Morató
es prepara
per a la cita
olímpica

Un planter productiu
Els benjamins de la Unió
Esportiva Cornellà han fet
una gran temporada, en
què han aconseguit dos
títols de Lliga que els han
donat l’ascens de categoria

PROMOCIÓ DE LA QUINZENA

escolar
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Granollers va acollir la jornada

La redacció

Esport i convivència
a les Escoles Pies

Participa en el
sorteig de cinc
rellotges de
paret del Barça

SPORT

manillar i fent tot tipus de malabarismes al damunt
de la bicicleta. Els altres dos experts van fer una
competició de salts en una rampa. Representaven que
eren mestre i alumne i ens van oferir un gran
espectacle. En acabar van fer un gran salt on
donaven tota una volta sencera al revés. El pavelló
semblava que s’ensorrés.

Sergi va estudiar a l’Escola Pia de Granollers. El Granollers va ser el primer equip
en què va jugar. Sergi va començar a jugar
el 24 de novembre de 1993 al Barça i el va
deixar el 2004, quan aleshores va fitxar pel
Madrid. Es va portar bé amb tots els entrenadors menys amb Louis Van Gaal. Reconeix que els entrenaments a l’Atlètic de
Madrid eren més difícils que els del Barça.
Li va costar fer amistat amb els jugadors,
i “amics, amics” en va fer pocs.
Hi havia dos jugadors que “em feien la vida
impossible’’, un era anglès i l’altre francès.
No li va importar canviar d’equip (del Barça
a l’Atlètic). Va deixar de jugar el 2005, tenia
l’oportunitat de jugar fora d’Espanya però
no s’hi va veure amb cor.
Opina que la vida de l’esportista és difícil
si no arribes a dalt de tot. En el Barça es
va sentir millor que en l’Atlètic. Diu que si
pogués tornaria a jugar al Barça.
Quan sortia al camp a jugar intentava ser
ell mateix però acabava sentint-se diferent.
No troba a faltar els partits d’abans perquè
era molta pressió i exigències. Defineix
la seva etapa en el Barça com un somni
fet realitat. L’ esforç, el sacrifici i la família
t’ajuden molt.
Creu que la situació d’ara del Barça és per
fer canvis, i si ve en Pep Guardiola ajudarà
molt l’equip. Per ell el millor jugador del
Barça és el Messi.

Després de l’espectacle ens van adreçar unes
paraules: el gerent de la nostra escola juntament
amb el secretari general de l’Escola Pia de Catalunya
i amb el nostre alcalde, de Granollers.

Ariadna Serentill López , Escola Pia
Granollers 6è A.
n any més va arribar l’esperada
jornada de tots
els alumnes de
6è de les Escoles Pies. La trobada que
els reuneix per compartir
esports i convivència, i per
despedir una etapa, la de
Primària, que acaba per a
aquests alumnes.
Granollers va ser en aquesta
ocasió la seu que va veure com
més de mil estudiants envaïen
les instal·lacions del Parc Firal de
la ciutat vallesana. Eren moltes
les activitats que tenien preparades els organitzadors perquè
la jornada es convertís en un dia
inoblidable per a tots ells.
Els alumnes podien optar per
futbol, bàsquet 3x3, voleibol, ta-

U

els aspectes principals de
l’esport escolar com són
els psicològics i els socials
sense oblidar, evidentment,
l’esportiu.
Els alumnes de les Escoles Pies van aprofitar la
jornada per compartir experiències i comparar aspectes dels diferents centres i
fer noves amistats.
Aquesta sensacional jornada
festiva va concloure amb un acte
on els protagonistes van ser especialistes de BMX que, amb les
seves increïbles piruetes, van
crear un espectacle impressionant per a una festa excel·lent.
Va ser una gran festa de
l’esport i la convivència, en què
els alumnes de sisè van ser els
màxims protagonistes. O

MÉS DE MIL ALUMNES
DE 6È DE LES ESCOLES PIES
DE TOT CATALUNYA VAN VIURE
UNA INOBLIDABLE JORNADA
ller d’handbol, atletisme, tennis,
tennis taula, escacs, aeròbic i
batuka, taller de minigolf i hoquei
3x3, taller de periodisme, bàdminton, gimcana d’esports alternatius i circuit de BTT, excursió caminada pel congost i realitzar una
ruta pel centre històric de Granollers, un munt d’activitats que
van comptar totes amb una molt
bona participació i es va complir
l’objectiu de totes de potenciar

J.I. PAREDES

Diferents activitats
Els alumnes s’ho van passar la mar de bé a Granollers. La foto
amb Sergi Barjuan, un dels millors moments dels futurs periodistes

El taller de periodisme va comptar amb una gran participació

Per acabar ens van repartir una medalla de
participació.
Va ser un dia molt divertit on van poder conèixer molta
gent i van poder gaudir de l’esport.

Sergi Barjuan i el diari
SPORT, protagonistes
exjugador del Barça Sergi Barjuan i la redactora
del diari SPORT Àngels
Fàbregues van fer una
conferència als alumnes
que es van apuntar al taller de
periodisme, que va comptar amb
una gran participació de futurs
periodistes.
Un cop van haver escoltat
com l’Àngels els explicava el
funcionament d’un dia al diari,
va ser el torn del Sergi, que, després d’aconsellar als alumnes
que primin els estudis i que hi

L’

dediquin tot el seu esforç, va respondre totes les preguntes que
li van fer els alumnes.
Durant la conferència, vam
descobrir que el Sergi és molt
amic d’exjugadors com Pep
Guardiola o Albert Ferrer. Que
considera que en Pep serà un
bon entrenador per al Barça...
També es va parlar de la relació dels periodistes amb els
esportistes. En aquest cas, Barjuan va explicar que la premsa
té molt poder i que tan aviat pot
posar un esportista dalt de tot

com enfonsar-lo si en comença
a parlar malament.
L’exdefensa blaugrana també
va explicar que quan va arribar a
l’Atlètic de Madrid el van sorprendre molt els durs entrenaments,
i que el seu millor entrenador havia estat Johan Cruyff. El Sergi
va explicar que l’holandès el va
fer passar d’extrem a migcampista quan jugava a l’amateur
del Barça i de migcampista a
lateral quan era al B, i li va dir
que aquella era la seva posició
si volia arribar al primer equip.

Sergi Barjuan i Àngels Fàbregues, durant la conferència a Granollers

Andrea Escartín
Anna Sayol
6è primària B

EFE
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SORTIDA A TARRACO

Durant el matí mentre fèiem una visita al fòrum,
al temple, al circ, al museu i l’amfiteatre ens va ploure
una mica però no ens va afectar i vam poder continuar
descobrint les maneres de viure d’aquella època.
El primer que vam fer en arribar, va ser passejar
pels voltants de les muralles. I després vam anar a
visitar les tres terrasses de l’antiga Tarragona.
En la primera part hi havia el temple que és on
ara hi ha la catedral, en segon lloc el fòrum que més
o menys equival a dos camps nous i per acabar vam
passar pel circ que era on feien les curses de cavalls.
En acabar vam visitar el museu on ens van
explicar una història sobre un símbol dels antics
romans i vam veure una pel·lícula. Després d’això vam
anar a l’amfiteatre situat al costat del mar on s’hi feien
les lluites de dos gladiadors o de gladiadors amb feres
i martiris que era una de les coses que més èxit tenia
entre els romans. Allà també ens van explicar, d’entre
d’altres coses, on se situaven els habitants de la
ciutat.

Vam aprendre moltes coses, com per exemple els
motius pel qual havia sigut tant important. Són
aquests:
l
està a prop del mar
l
el terreny és fèrtil i hi ha camps per cultivar
l
el clima és temperat
l
és un lloc estratègic pel comerç
l
està situat damunt d’un turó

Va ser important perquè l’emperador August hi
va viure durant dos anys i com ens deia un vídeo que
vam veure: ell n’estava encantat tot i que era estrany
perquè podent estar a Roma va preferir viure a
Tarraco.
Quan vam acabar tots teníem l’estómac buit i
vam anar a dinar a una esplanada d’un parc. Vam
acabar l’estada allà i tot seguit vam agafar l’autocar
i, cap a casa! Però al final vam tenir un petit ensurt
que es va solucionar ràpid i és que un autocar es va
acabar avariant.
Clara Roma
Laura Pineda
1r ESO D

FIRA DE L’ASCENSIÓ DE GRANOLLERS
-La fira de l’ascensió
La fira de l’emoció.

Qui no coneix la fira de l’ascensió de Granollers?
La Fira de l’Ascensió de Granollers és un lloc on
s’exposen animals, plantes i comerços. Per als més
petits hi ha atraccions i fins i tot un espai on es
presenten jocs.
Així doncs és una de les fires més importants
del Vallès on tots s’ho passen bé!
Aquest any hi havia una mostra gastronòmica
on podies trobar molts productes variats.

- Ves-hi que et divertiràs
O a casa t’avorriràs.
-La fira és plena d’aliments,
Automòbils, atraccions
I complements.
-La gent gaudeix del moment
Tot i que se’ls hi passa en un pensament.

A continuació us presentem un poema sobre la fira:

-La fira de l’ascensió
La fira de l’emoció.
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Ahir, dimarts 27 de maig, els alumnes de 1r
d’ESO vam anar a Tarragona, antiga Tarraco, perquè
a l’assignatura de socials estem treballant l’època dels
romans.
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Àlex Casals Ocaña
Marc Giralt Butjosa
1r ESO D

Vida a l’escola. Secundària

TREURE SUC A LA SEXUALITAT

CONCURS COCA-COLA

Durant el mes de maig, els alumnes de 1r ESO vam
anar a la Sala Tarafa per escoltar una xerrada sobre
la sexualitat I els canvis que tenen lloc a l’adolescència.
L’explicació es va iniciar recordant-nos els canvis que
patim a l’adolescència, que són els següents:
1- En alguns casos ens apareixeran grans.
2-Després ens apareixeran pèls a les parts íntimes,
a sota el braç i també pel cos.
3-Es pateixen canvis d’humor.
Després se’ns va parlar de la sexualitat i dels riscos
de fer sexe.
Finalment ens van fer unes preguntes i vam poder
també fer-ne nosaltres.

Alguns alumnes de 2n d’ESO vam ser escollits
pels professors de llengües catalana i castellana
per participar en el 31è concurs de redacció en
català i en el 48è concurs en castellà que realitza
cada any la Coca-Cola.
Per això vam assistir prèviament a Sabadell. Dels
36.000 participants ( en català ) i dels 35.000 (
en castellà ), 6 alumnes de la nostra escola vam
ser premiats. I per aquest motiu el dissabte dia
24 de maig vam traslladar-nos fins al Parc temàtic
de Port Aventura, per recollir els premis.
En total vam rebre un segon premi, dos tercers,
un quart, un cinquè i un sisè.
L’acte de lliurament de premis va ser molt emotiu
i entretingut tot finalitzant amb un espectacle
que ens oferia el mateix parc, al teatre de la
Xina. Després d’aquesta entrega tots vam poder
gaudir d’un bon dia a Port Aventura amb les
nostres famílies, pujant a la majoria d’atraccions.
Us podem assegurar que va ser un dia ple d’alegria
i d’emocions fortes!

Sergio del Valle
Aleix Curiel
1r ESO B

DE BONA PASTA

El departament de llengües catalana i castellana
ha viscut un somriure de satisfacció aquest cap
de setmana, ja que sis alumnes de 2n d’ESO de
l’Escola Pia de Granollers van ser finalistes, tercers,
quarts, cinquens i sisens, en el 31è Concurs de
Redacció en Català i el Primer Concurso de Relato
Corto en Lengua Castellana, patrocinats per la
Coca-Cola, d’entre trenta-sis mil participants! Com
a premi, res millor que una jornada que amenaçava
pluja però va recompensar-nos amb sol i bon temps
i una bona descàrrega d’adrenalina a Port Aventura.
Des del departament, volem felicitar tots aquells
alumnes que, finalistes o no, s’esforcen per fer de
la creació literària un racó més de les seves vides,
i els animem a continuar en aquesta línia, perquè,
de bona pasta, no ens en falta pas.
Conchi Cadenas
Cristina Pelló
Professores de llengua
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Ernest Conesa
Maria Plaza
2nESO

DESITJANT QUE ARRIBI EL FAMÓS ESTIU

Vida a l’escola. Secundària

A aquestes alçades de curs tots estem cansats, esgotats,
sense ànims, només desitjant acabar i gaudir d’un estiu
que està aquí mateix, a punt d’arribar.

Molts hem hagut d’aclarir-nos les idees, triar quin camí
volem agafar. Això per a alguna gent no ha sigut gens
fàcil, però amb tota la informació i l’ajuda que hem rebut
ens ha fet reflexionar a cadascun sobre les coses que
més ens agraden.

No només estem nosaltres cansats, sinó que també ho
està tot el nostre entorn, els professors, els pares...

Veiem encara molt lluny aquest camí, però la realitat és
que ho tenim més a prop del que ens pensem. El fet de
tenir el batxillerat i el món laboral tan a prop, crea una
certa por, una por a una cosa nova, una experiència
diferent. Estem tots una mica espantats pel què passarà o
per veure com serà tot.

Després de tres mesos d’esforç, d’estudi i de molt treball
és ben normal que desitgem amb tantes ganes acabar
d’una vegada.
També tots desitgem acabar el curs amb molta satisfacció.
Una satisfacció que et fa sentir bé, orgullós de tu mateix.
Sentir que has donat el màxim possible, que no has
desaprofitat el teu temps, perquè de temps ja en tindrem
suficient en aquest estiu que s’aproxima.

Creiem que amb ganes, esforç i amb molt de treball tot es
pot aconseguir. Així doncs aprofitem l’estiu que està a punt
d’arribar perquè d’aquí res tornem a començar l’escola,
però això sí, amb una nova etapa.

Durant aquest trimestre hem passat per molts moments,
alguns de bons i altres de dolents, moments decisius i
dubtosos però tot això ajuda a tirar endavant i aconseguir
els teus propòsits.

Alba Angelats
Noelia Esteruelas
4t ESO D

ACLARIMENT

VISITA AL REFUGI ANTIAERI

Som dues alumnes de 4t d’ESO que vàrem col·laborar en
l’edició de l’anterior Crit i volíem aclarir alguns aspectes
de dos articles que varen provocar una mica de polèmica.
En concret alguna frase que potser calia contextualitzar
més o deixar més clar a què ens volíem referir ja que
potser vam donar per suposat que ja s’entenia i rellegint
el text ens vam adonar que no era així i per tant podia
suscitar interpretacions del tot diferents.

El dilluns 8 de juny els alumnes de 4t d’ESO vam
visitar un dels refugis antiaeris de Granollers que es van
fer servir durant la Guerra Civil Espanyola.

En concret, hi havia una frase que deia : “al batxillerat si
vols estudiar estudies, si no vols anar a classe no hi vas”.
En aquesta frase el que volíem reflectir és que el batxillerat
depèn de tu mateix. Ja no és ensenyança obligatòria, i per
tant, és decisió teva. Saps, perfectament, que has
d’estudiar i treballar bastant més que a l’ESO, perquè tot
depèn de tu, es basa en la teva responsabilitat i grau de
maduresa.
En l’article “Esteu segurs?” va semblar que no rebíem les
orientacions adequades o necessàries. Aquest no era
l’objectiu del text. L’objectiu era reflectir el sentiment
d’inseguretat de la majoria dels alumnes que han de
prendre per primera vegada una decisió important en la
seva vida.
Bé, esperem haver-ho aclarit tot.

Aquesta visita coincideix amb el 70è aniversari dels
terribles bombardejos que va patir la ciutat, el 31 de maig
de l’any 1938.

Aquest fatídic 31 de maig, la capital vallesana va
patir un bombardeig per part de les forces aèries italianes,
aliades del bàndol franquista. El bombardeig es va produir
per sorpresa dels habitants granollerins, que no van tenir
temps d’amagar-se als refugis.
Les bombes van impactar a molts dels edificis més
cèntrics de Granollers, com la Porxada, i van causar una
gran quantitat de morts i de ferits. Centenars d’innocents
que no tenien cap culpa. Granollers va ser una de les
ciutats més castigades durant la guerra.

Crec que és una idea molt encertada fer aquesta
visita al refugi, ja que ens fa recordar, d’alguna manera,
la forma en què havien de viure en temps de guerra els
habitants de la nostra ciutat, i és una manera de fer un
petit homenatge a tots aquells que tant van patir durant
la Guerra Civil.

Eva Caballeria
Patricia Capsi
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Sergi del Bas
4t ESO D

PROJECTE PAPERERES LLANÇAMENT D’UN NOU PRODUCTE

Vida a l’escola. Secundària

Algú realment creu que és necessari tirar un simple
full de paper a la paperera de reciclatge?
Algú se n’adona del que significa això per al medi
ambient?
Sí? No?
Els alumnes del Fènix de 4t tenim bastant clara la resposta
a aquestes preguntes o al menys això creiem! Per aquesta
raó ajudem a fer un entorn escolar més agradable i
ecològic.
Aquest curs 2007/2008 hem llançat a la venda un
nou producte per a la gent de l’escola. Aquest
producte és viable gràcies als papers que alguns companys
reciclen a través de les papereres de reciclatge que hi ha
a les classes. Llàstima que no tots fan el mateix ...
Alguns, prefereixen convertir en deixalles els fulls de
paper que altres companys amb molt esforç reciclen, en
abocar-hi a sobre xiclets, restes de bocates i, fins i tot,
llaunes obertes encara amb refresc a dins...
En fi la gent és com és, què hi farem?
Com tots ja sabeu de les papereres de reciclatge en
recuperem els fulls escrits només per una cara per tal de
poder-los donar altres usos dins la mateixa escola. Doncs
bé, la novetat d’aquest any és que amb els fulls de
dimensions superiors a DINA4 fabriquem uns pràctics
SOBRES per arxivar CD’s o DVD’s. Durant l’esmorzar
solidari que fem un cop al mes els venem en paquets de
20 unitats juntament amb els, ja clàssics, BLOCS de paper
recuperat.
Aquests són els passos que seguim:
1 Amb un llapis resseguim amb cura la plantilla sobre la
part del full que està escrita.
2 A continuació, retallem les plantilles marcades als fulls i
les pleguem de forma que quedi un sobre per col·locar-hi
un CD.
3 Posem cola a les pestanyes i les enganxem.
4 I finalment, quan ja en tenim una bona pila en fem
paquetets de 20 unitats que venem al mòdic preu de 0,50€
És una experiència realment satisfactòria, doncs estem
tots força contents i orgullosos de poder contribuir en tots
aquests projectes ecològics.
ANIMEU-VOS A ADQUIRIR-LOS!!!
Gerard Teixidó
Joan Brotons
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ON FAIT DU THÉÂTRE

REPRÉSENTATIONS DES ÉLÈVES DE FRANÇAIS

Les élèves de 4mè ont fait des petites pièces de
théâtre pour les représenter dans l’école Anna Mogas
le 17 mai 2008. Cette activité a commencé il y a un
mois. On a fait des groupes entre tous les collègues
de français de deux classes. Les représentations
devaient avoir un lien avec la TV. Quelques-uns font
du théâtre, des feuilletons ou des émissions qui
ressemblent à celles de notre télévision. Aussi nous
avons rajouté de la pub, pour faire une séparation
entre une pièce et l’autre.
Premièrement, nous avons dû faire le texte avec les
dialogues, le scénario, quoi. Après le profs ont corrigé,
nous avons dû représenter et pratiquer tous seuls
ou bien devant toute la classe.
Cet exercice, c’est une petite activité qui nous permet
de passer un bon moment en cours de français et
même si c’est un cours très détendu, on se rend
compte aussi qu’on peut créer et imaginer dans une
langue que nous sommes en train d’étudier et dans
laquelle on peut déjà dire beaucoup de choses.

Anna Carod
Mònica Boonacker
Adriana Baró
Estela Buendia
Ricard Molins

el cr!t

Vida a l’escola. Secundària

Ça fait déjà quelques semaines que les élèves de
4ème ESO qui font du Français, sommes en train de
préparer une représentation théâtrale pour la
montrer aux élèves de l’école Anna Mogas. Ils feront
aussi une représentation pour nous. Ce théâtre est
sur la télévision: on doit faire de la publicité, des
feuilletons et toute la programmation de la télé. On
a fait aussi la décoration, comme par exemple des
murales, et on se déguisera pour l’occasion. Voici
des photos pendant qu’on répète:
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ALLEZ, ON VA TRADUIRE UN PEU!

Té cabuda al Batxillerat una assignatura
on els exàmens no existeixen? Té algun sentit
aquest oasi enmig de frenètics lliuraments de
treballs i altres proves?
A les classes de Cultura Religiosa tenim
l’oportunitat de conèixer millor les creences de la
humanitat al llarg de tota la història i, per tant, a
nosaltres mateixos. Des de les antigues religions
fins a les noves sectes, passant pel significat de
símbols dins l’art i les concepcions filosòfiques que
s’amaguen a exitoses pel·lícules, a primer de
Batxillerat es té l’oportunitat d’endinsar-se en la
ment mateixa de la humanitat, en els seves
preguntes i inquietuds – inquietuds últimes que
sovint ens posen a prova i que permeten debats i
discussions sobre els més insospitats temes ètics.
En definitiva, el que s’aprèn a Cultura
Religiosa no són fets ni dades, sinó l’única veritat
de la que podem realment estar segurs: el camí
del coneixement, on abunden les preguntes i els
dubtes com a resposta, només es pot fer de la mà
del diàleg i la reflexió.
Carla Martín
Marta Pérez
Guillem Sánchez
1r batxillerat A

Cette année pour la deuxième fois, les élèves de
premier et deuxième de Batxillerat ont participé au
concours de traduction organisé par l’université
Pompeu Fabra.
Un groupe de quinze élèves a décidé de s’y présenter
volontairement, cela voulait dire consacrer un samedi
matin à la traduction d’un texte du français au
catalan ou l’espagnol, en même temps que tous les
élèves venus d’une vingtaine de lycées différents.
Le résultat a été plus que bien, “super!!!!!!”,
beaucoup de nos élèves ont eu un bon résultat et
ont reçu un diplôme pour le constater et puis, on a
eu aussi un deuxième prix, dans la version françaiscatalan: Guillem Sánchez (1r bat. A) qui a reçu son
prix le samedi 17 mai des mains du conseiller adjoint
du consul de France.

Vida a l’escola. Batxillerat

CULTURA RELIGIOSA A BATXILLERAT

ESMORZAR COMIAT 1r Batx.
Nos félicitations à tous ceux qui ont participé, cela a
été un exercice et une expérience de plus qui montre
que vous êtes capables de faire plein de choses en
langue française. Et qui sait, peut-être il y a quelqu’un
qui a découvert avec cette expérience ce qu’il aimerait
faire dans un avenir...
On espère que l’année prochaine on sera aussi
mombreux à participer et pourquoi pas, un peu plus
difficile encore, du catalan au français?
Du courage pour la suite, c’est dur d’apprendre des
langues étrangères, mais est-ce que ça ne fait pas
aussi plaisir en même temps?
Lourdes Rubio
Professora llengua francesa

1r Batxillerat
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ENJOYING OUR SPEAKING CLASSES

The activities we have been doing since the first
class are for example role-plays or oral
expositions about a certain topic. When the
person finished the rest of the class asked the
person some questions related to the topic.
Sometimes they were about compulsory topics or
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topics we wanted to talk about, like our favourite
film, song, the school, our research project,etc.
We have also had interactive activities. For
instance, once we had to discover who the
murderer was in a criminal investigation, or
another time we were supposed to be at a party
and find out the secrets of all the famous people
who were there, which was very funny. All the
classes prepared an activity which was similar
to an oral exam held by the Trinity College of
London .This oral exam was actually taken by
some students as it was optional. By the way,
all of the students who took it passed it! And
some of them with merit or distinction!!

Vida a l’escola. Batxillerat

A new activity in the English subject has been
introduced in the educational programme of our
school. It’s an idea that has been thought for many
years. Now we can see the results of this idea.
The teachers decided it because they thought it
was an important part of the English subject and
probably the most important part in the real life.
The class is divided ina two groups: the high
level and the low level group. First of all we didn’t
know what the activities would be like. We were
told to speak in English during all the speaking
lessons and if we didn’t do that we would be
“punished” with an “I caught you!” card, which
meant a negative mark in the English class. It
was very difficult to stop speaking Catalan or
Spanish and we were penalized every time we
did it in the first classes. When we were used to
speaking in English all the time the card was not
usually needed and we spoke in English.

These activities have been accepted by all
students and we believe it’s a good way to learn
more English We also think that the most
important thing is to learn how to speak, because
if you know a language and you can’t speak ,
it’s useless.
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Santi Manso
Carlos Sáenz
Sergi Castro
Artur Cardona
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ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Durant al llarg de tots aquests anys el model i els
departaments d’on depenen han anat variant. En
l’ actualitat aquestes persones estan dins d’un
pla d’acció gestionat entre el Departament de
Treball, el Departament d’Acció Social i Ciutadania
i el Departament d’educació i el nom de l’ actuació
formativa s’anomena Itineraris d’inserció
sociolaboral corresponen a la Renda Mínima
d’Inserció (anteriorment PIRMI).

treballs que s’han exposat a la resta dels companys
i que al final de curs se’n porten a casa.

Escola - Empresa

Fa més de 10 anys que l’Escola Pia Granollers realitza
accions formatives adreçades a persones amb molt
pocs recursos i moltes necessitats (formació bàsica,
habilitats socials, incorporació al món laboral, etc).

També hem sortit del Centre visitant amb el grup
d’inserció dos museus de la ciutat. Ha estat una
experiència molt gratificant per tothom que els
alumnes han volgut plasmar-ho per escrit.
De cara el proper curs de Renda mínima d’inserció
torna haver-hi canvis en quan a plantejament
global del projecte, que sempre acollim com a
positiu si és en benefici de l ‘usuari d’aquest tipus
de formació.

Aquest curs del 2007 el nostre Centre hem citat a
més de 80 persones i hem atès mitjançant una
entrevista personal a més de 50, de les quals al
voltant de 35 assisteixen regularment a les
diferents accions formatives previstes i 11
realitzaran pràctiques en empreses ordinàries.
Dins d’un dels tallers de manualitats i de modista
que realitzen, l’alumnat ha elaborat diferents
el cr!t
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Escola - Empresa

VISITA AL MUSEO DE GRANOLLERS DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO DE
INSERCION DEL PIRMI
El día 16 de abril los alumnos del grupo de inserción del PIRMI visitamos el
museo de historia de Granollers desde las 18:00 hasta las 19.00 horas. Allí
visitamos una exposición sobre la rumba catalana, su origen, su historia, sus
representantes y sus canciones.
Hicimos el recorrido siguiente: en la planta baja vimos lo que es la rumba
catalana y las personas que la inventaron, gente como Peret y Antonio

Gonzalez “El pescailla”. Estaba representado con fotografías y cabinas con
auriculares para escuchar música representativa. También unas diapositivas
con imágenes de calles emblemáticas de la rumba catalana de Barcelona.
Una vez acabamos de ver la exposición, subimos a la planta superior donde
está la exposición permanente del museo sobre la historia más antigua de
Granollers. Esta parte nos pareció muy interesante, por los restos de ruinas
romanas, de monedas, ánforas e incluso esqueletos de personas de aquella
época muy bien conservados que nos llamaron mucho la atención. Estaba
muy bien representado, haciendo un recorrido histórico sucesivo hasta
nuestros días y era bastante completo; desde la agricultura hasta la industria
del siglo XXI. Nos gusto mucho, en general todo el museo y creemos que es
una experiencia muy positiva.
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LIBROS DE IDA Y VUELTA

COMIAT I BON ESTIU

La Teca de la Mediateca

Aquest curs hem rebut a la biblioteca i la mediateca de l’escola
uns lots de llibres anomenats Lecturas de ida y vuelta. Es tracta
d’una proposta de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
(institució de Salamanca que treballa per la difusió dels llibres i
l’animació lectora) per deixar en préstec llibres de qualitat a les
escoles que ho demanen. Són uns lots que inclouen llibres amb
una temàtica comuna o un nexe d’unió: poden ser llibres de terror,
per riure, clàssics, etc.
Alguns dels lots que enguany hem demanat han estat
precisament els de terror i els de
riure. Els hem rebut durant la
tercera avaluació i se n’ha fet
difusió perquè els alumnes que
han volgut els llegissin. Per al
proper curs tornarem a apuntarnos a la proposta de la fundación
amb lots repetits i alguns de
nous, com els de Clásicos con
clase (recull de clàssics) o Leer en
otras lenguas (llibres escrits en
francès per als alumnes d’ESO
que fan el variable de francès.
Aquests llibres també s’han
exposat a la mediateca, tal com
es pot comprovar a la fotografia.

Un nou juny arriba i, com sempre, l’escola tanca les
seves portes.
La biblioteca i la mediateca, com a integrants
d’aquesta escola, també finalitzem la nostra tasca
d’aquest curs. Són moltes les persones que des del
setembre passat ens heu visitat i heu fet ús de les
instal·lacions i els materials. Esperem que aquest ús
hagi estat profitós per a vosaltres.
Al setembre tornarem a obrir les portes i esperem
tornar-vos a veure a tots, tant els qui continueu a
l’escola com aquells que en marxeu (ja sabeu que
els exalumnes podeu continuar fent servir la
mediateca).
L’equip de mediatecaris us desitja un bon estiu!

el cr!t
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La Teca de la Mediateca

PREMIS EXPLORADORS DE LLIBRES
L’explorador de llibres 2007-2008 ha arribat a la
seva fi.
En Sadurní Tudela, l’escolapi promotor de l’activitat
i expert coneixedor dels llibres per a infants i joves,
va venir a l’escola a lliurar els diplomes als alumnes
participants com a reconeixement a les seves
ganes de llegir.
Ja hem explicat en ocasions anteriors que
l’explorador de llibres és una proposta perquè els
alumnes llegeixen voluntàriament i per gust.

Tant a primària com a primer cicle de secundària
s’han proposat 4 títols per curs. Un cop llegits
s’havien de puntuar, de manera que al final s’establís
un rànquing de preferències.
En general s’ha tractat d’una proposta que ha
agradat tant a alumnes com a professors i que el
curs proper reprendrem amb nous títols.
Els nois i noies s’ho han passat molt bé llegint tots
aquests llibres plens d’aventures i emocions. Tots
han aconseguit ser uns grans Exploradors.
Enhorabona!
Els llibres guanyadors a primària han estat:
Frederick (1r de primària), L’ovelleta que va venir
a sopar (2n de primària), El papu (3r de primària),
La venjança dels mofetes (4t de primària), Lila i el

secret del foc (5è de primària) i No, no i no (6è de
primària).
Els llibres guanyadors a secundària han estat:
Un petó de mandarina (1r d’ESO) i Mandràgora (2n
d’ESO).
Equip de mediatecaris

ESMORZARS LITERARIS
El divendres 23 de maig a secundària i el dimecres
28 de maig a primària va tenir lloc el segon esmorzar
literari del curs. Com en l’ocasió anterior, el personal
docent i no docent de l’escola que vol, comparteix
llibres amb la resta de companys. Tothom va arribar
amb un llibre que havia llegit i li havia agradat i el
deixava a un altre company. Al mateix temps podia
agafar un llibre dut per algú altre i que li venia de
gust llegir.
Esperem que l’activitat es continuï fent el proper
curs gràcies a la participació de la gent.
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ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L.

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

el cr!t

23

Portes Obertes

20 de juny - DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT
21.000.000 de desplaçats interns, 14.000.000
de refugiats. 9.000.000 de nens i nenes somnien
en un món millor.
L’ACNUR, l’agència de l’ONU per als refugiats,
atèn en l’actualitat a 33.000.000 de persones en
el món. L’any 2001, amb l’objectiu de donar suport
a les tasques de l’ACNUR des del territori català,
es va crear el Comitè Català de l’ACNUR.
L’ACNUR proporciona assistència als
refugiats, desplaçats iterns, sol·licitants d’asil,
apàtrides i repatriats.
Un refugiat és tota persona que es troba
fora del seu país i no pot tornar-hi a causa d’un
fundat temor de ser perseguida per motius de raça,
religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup
social o opinions polítiques. Gairebé sempre és la
guerra el motiu que els obliga a fugir. Totes aquelles
persones que han estat forçades a sortir de la
seva llar per les mateixes raons que els refugiats
però que romanen en el seu propi país, són els
desplaçats interns.

Un immigrant és aquella persona que es
desplaça d’un país a un altre per diverses
circumstàncies i amb voluntat d’establir-s’hi, la
majoria de vegades per raons econòmiqes.
Un apàtrida és tota persona que no té
nacionalitat reconeguda per cap estat, per això
no gaudeix dels mateixos drets que la resta de
ciutadans.
Un sol·licitant d’asil és la persona que ha
creuat una frontera internacional i ha demanat
asil en un altre país. Aquesta persona reclama
protecció i el dret a no ser retornada a un estat
on pot córrer perill.

La majoria de persones que busquen refugi
ho fan en països pobres en vies de desenvolupament
( 80% ). Quan arriben al país sol·liciten l’estatus
de refugiat. L’ACNUR ajuda a determinar si se’ls
atorga la protecció i, mentrestant, que puguin tenir
les condicions mínimes per viure. En cas que no
se’ls atorgui la protecció, les persones no tornen
al seu lloc d’origen i es busquen altres països on
se’ls pugui atorgar aquesta condició o bé se’ls ubica
en camps de refugiats propers al lloc d’origen o
països veïns. El desig principal de les persones és
tornar al seu país d’origen.
A Gàmbia, per exemple hi ha 3 camps de
refugitats, “viure als camps és gairebé com fer
vida quotidiana, però no és el mateix. És difícil
integrar-te en un lloc on no és el teu” són paraules
de Modika Bah, periodista gambià en espera de
l’atorgació d’asil polític per part de l’Estat espanyol.
Fins l’any 2005 treballava de periodista al seu país,
feia poc que havien matat a un periodista i ell va
escriure un article sobre aquesta mort que no va
agradar massa a l’estat; així va ser com el van
tancar 2 setmanes a la presó i quan en va sortir
havia de presentar-se setmanalment a la comissaria
de policia. Si volia seguir vivint en el seu país era
amb la condició de no explicar la veritat, i això li
suposava no poder fer la seva feina ben feta. Tenia
molta por, qualsevol soroll, qualsevol cosa el feia
sospitar... i va sortir del seu país per carretera cap
al Senegal. Allà va sol·licitar un visat per venir a
Europa, volia descansar durant un temps i en voler
tornar va saber que la policia l’estava buscant
perquè no s’havia presentat a la comissaria quan
ho havia de fer.
La Creu Roja el va informar dels passos a
seguir per tal d’aconseguir l’asil polític. Ara fa 2
anys que va iniciar els tràmits i encara no té la
resolució. Durant el procés li han donat un NIF a
renovar cada 4 mesos, permís de treball i
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El cas d’en Modika és un de tants, ell no
perd la il·lusió ni l’esperança de poder tornar al seu
país .
Aquest va ser, bàsicament, el contingut de
la xerrada que va organitzar la Fundació Educació
Solidària el passat 24 de maig, en motiu d’una
trobada que oferien als voluntaris i col·laboradors.
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l’oportunitat d’estudiar. Ell va decidir estudiar
castellà i fer un curs d’electricista que és el que li
permet subsistir fins aleshores. “Vaig haver de
canviar, adaptar-me a la nova situació. Ara faig
d’electricista però no he deixat mai d’escriure;
sempre que puc, ho faig” , “Gàmbia és el país
amb més dificultats per al periodisme; actualment
encara no hi ha llibertat de premsa i segueixen
desapareixent periodistes i ningú no en sap res”

Mònica Prat
Txon Reverter

PREMIS CONCURS NARRACIONS SOLIDÀRIES DE MANS UNOIDES
El dia 10 de maig es va celebrar l’entrega
dels premis del V concurs de narracions solidàries
de Mans Unides. L’acte es va iniciar amb l’actuació
d’un mag que ens va sorprendre amb el seu
espectacle. Després d’aquest moment de rialles
es va començar amb l’entrega oficial dels premis
de les diferents categories, en les quals quatre
dels molts alumnes que van participar de l’Escola
Pia vam ser guanyadors. Alhora que cridaven els
guanyadors dels diferents premis, es van llegir els
fragments dels relats escollits que el jurat creia
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més relacionat amb el lema d’aquest any: Mares
sanes, dret i esperança.
El dia 12de maig, “El Nou9” va publicar un article
de Lambert Botey que comentava la qualitat de
les narracions i feia menció d’un dels relats dels
més grans amb aquestes paraules: “torno a llegir
aquesta història tan dura com plena d’esperança.
M’imagino a Sira i em vénen ganes d’estar, sota la
pluja, tot esperant que aquelles paraules es fessin
reals i després va sortir el sol”
Berta Ventura
Sergio García
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COMIAT 2n de BATXILLERAT
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Com a alumne de 2n de Batxillerat, aquest any m’ha
tocat exposar el treball de recerca que havia començat
el mes d’abril del curs anterior. El tema escollit va ser
“El reciclatge en clau de química”. Malgrat s’havien
fet altres treballs de recerca sobre el reciclatge, el
vaig voler enfocar des d’un punt de vista novedós. El
meu objectiu ha estat estudiar el reciclatge des de la
perspectiva de la composició química dels residus. En
concret em plantejava si es podia treure més profit
dels residus a reciclar, a partir del coneixement de la
composició química d’aquests. Per exemple, si es
recollissin per separat els vidres de diferents colors
(verd, àmbar i incolor), es podria destinar el vidre
reciclat a diferents usos mentre que ara, com que es
barregen tots en un mateix contenidor, només serveix
per fer ampolles fosques o per altres usos no
domèstics.

Ja s’acosta l’estiu, s’acaba l’escola: “Què faig
amb el meu fill?”.

Reporters en acció

UN ESTIU AMB NENS

La realització d’aquest treball per a mi ha estat una
oportunitat per aprendre molt en el camp del
reciclatge i en el de la química. Especialment, ha estat
molt interessant el contacte amb les empreses per
seguir el procés que se segueix en el reciclatge del
plàstic i del paper fins a donar-los una nova utilització.
A més, a casa, he pogut fer assaigs sobre la
compatibilitat de plàstics amb diferent composició
química i assaigs de destintat de paper a partir de
diferents papers i diferents tractaments blanquejants.
El treball va ser presentat a concurs a la Societat
Catalana de Química de l’Institut d’Estudis Catalans,
i ha rebut una menció honorífica. Aquesta entitat l’ha
considerat un treball laboriós, sobretot per les
entrevistes realitzades i per l’esforç per presentar la
temàtica del reciclatge des d’una perspectiva química.
Estic molt content d’aquest reconeixement i us
recomano a tots els que ara comenceu el treball de
recerca, i els que el fareu més endavant, que l’aneu
fent de manera constant, sobretot a l’estiu, perquè
no sempre tot surt a la primera i cal repetir
experiments, replantejar parts del treball i trucar
moltes vegades a les empreses on vols anar.

Durant aquests dies rebem un munt
d’informació i propostes lúdiques, culturals,
esportives,... per omplir l’espai de vacances que
no comparteixen pares i fills. Qualsevol proposta
és bona i vàlida sempre i quan compleixi la
satisfacció i diversió del propi nen. També hi ha
pares o avis que passen les vacances escolars
amb els nens a casa.

Sigui quina sigui l’opció familiar, és un bon
moment per poder potenciar la relació amb els
nostres fills deixant de banda les rutines, les
dinàmiques i les obligacions escolars del llarg del
curs i buscar moments per fer aquelles coses que
no tenim temps de poder fer: explicar contes, parlar
del temps, jugar a pilota, anar amb bicicleta, anar
a comprar,... Cal fer conèixer als nens i nenes que
durant el dia hi ha d’haver estones per tothom: els
nens han d’aprendre a compartir estones amb la
gent gran i saber estar sols així com la gent gran
hem d’aprendre a compartir estones amb els nens
i deixar-los fer.
El més important no és la quantitat sinó la
qualitat dels moments que els oferim i compartim.
Bon estiu a tothom!

Departament psicopedagògic

Endavant que val la pena!
Bernat Pi i Boleda
2n Batxillerat B
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Què podem fer si...

MENCIÓ HONORÍFICA DEL TREBALL DE RECERCA
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