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Editorial
PENSA I ACTUA

El dia 27 de novembre vam acollir la Caminada per la Pau,
coincidint amb el 75è aniversari de l’escola a la ciutat i 70è
aniversari del bombardeig.

Durant la caminada s’han treballat els valors de l’estil
metodològic aplicats en l’entorn social de Granollers: res-
pecte, ètic-morals, autònoms, crítics, responsables, re-
flexiu i compromesos.

“Pensa i actua” ha estat el lema d’aquesta activitat extra-
ordinària i és, ben segur, el que ens mou en el dia a dia
quan treballem a l’escola per aconseguir persones lliures i
autònomes que, d’una manera crítica, puguin viure en co-
munitat i intervenir de manera compromesa en la cons-
trucció del món.

És hora d’agrair: als 640 participants pel civisme demostrat
i la il·lusió amb què han interaccionat amb el teixit social
de la ciutat, als voluntaris implicats, un centenar entre tots
(tutors, professors-actors, membres del secretariat,
alumnes de l’escola i Guàrdia Urbana) pel seu grau d’im-
plicació que ha superat tots els obstacles (mercat, molt
fred...). A l’equip organitzador, que s’ha dissenyat les
condicions espai-temporals per coordinar les sinèrgies
provinents de la comissió formada per: quatre alumnes de
batxillerat, l’equip de Pastoral i l’Ajuntament de Gra-
nollers.

Tots plegats hem après que val la pena conèixer persones,
compartir amb elles bons moments i lliutar sempre per un
món més just. Només així, algun dia aconseguirem viure
en Pau. PENSA I ACTUA! Una bona proposta per
començar a canviar tot allò que no ens agrada.

Jordi Grau
Fina Jérez
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ENS AGRADEN ELS CONTES!

LA CASA I LA FAMÍLIA

A les classes de P3 ja ha arribat el carro dels contes. Cada setmana tenim una
estoneta de motivació de la lectura. Ens ho passem d’allò més bé, remenem,
triem i mirem els contes que ens ha preparat la nostra bibliotecària. El lleó que
és el devorador dels contes ens recorda com hem d’estar quan ens els mirem:
en silenci, asseguts, fer l’intercanvi amb ordre...

P3

Els nens i nenes de P4 estem treballant el tema de
la casa i la família. És per això que hem anat a donar
una volteta pel barri. Hem vist que hi ha diferents
tipus d’edificis: blocs de pisos amb 20 famílies que
hi viuen, cases de dos pisos on hi viu una sola família i cases molt
grans amb un jardí, un timbre, una porta molt gran...

P4
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EL COS HUMÀ

Fa uns dies els nens i nenes de 1r hem començat a treballar el tema del cos humà. Hem
portat llibres, revistes, hem jugat a diversos jocs i hem fet uns quants dibuixos sobre el
nostre cos amb l’objectiu d’aprendre moltes coses. Fins i tot hem pogut comptar amb
algunes mares metgesses que ens han vingut a donar uns quants consells per a cuidar
el nostre organisme. Fent totes aquestes activitats ens ho hem passat molt bé, però les
activitats més divertides han estat la de dibuixar-nos al terra del pati amb guixos i la de
reproduir el nostre cos amb plastilina.

1r Primària
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EL PROTAGONISTA

Durant aquest curs els nens i nenes de 2n fem una acti-
vitat molt xula. Sabeu quina és? Doncs es tracta del pro-
tagonista. Cada setmana un nen o nena de la classe és el
protagonista i tothom sap qui és perquè pengen la foto
a la porta de la classe.

És molt divertit ser-ho  perquè tenim uns privilegis especials com ser el primer de la fila, seure amb
el company que vols o tenir una safata de material només per a tu sol. 
També hem de preparar un dossier a casa amb escrits i fotografies per ensenyar als nostres com-
panys i així poder-los explicar coses nostres i de la nostra família.
Segur que aquest curs coneixerem molts secrets de tots nosaltres i això també ens ajudarà a ser en-
cara més amics.

2n Primària
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SORTIDA A LA FUNDACIÓ MONA

Les nenes i els nens de 4t de Primària hem anat al teatre a veure l’espectacle
“Manologias”.
Ha estat molt divertit. Hem rigut molt!
Hi havia dos nois i una noia dalt de l’escenari, tot tres anaven vestits de color
negre i portaven una caputxa al cap.
En el teatre hi havia molta emoció , tot era fosc i només es veien les seves mans.
Van fer coses impressionants només amb sis mans i veus, com per exemple: un
cantant punki, el músic Mozart, una serp, una rosa, una sevillana, un mus-
sol,un arbre, una parella d’enamorats, un boxejador , una granota...
A vegades feien servir una pilota de ping-pong, un tros de roba o un globus.
Al final els hi vam poder preguntar com feien els personatges i ells ens van fer
un regal...
Ens van ensenyar a fer la serp cobra amb les mans....ui quina por!

Òscar Oller
Marc Asensio
Lluís Escartin

Guillem Gabarró
Ariadna Sánchez

Marisa Teruel

4t Primària A

ANEM AL TEATRE!
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NOTÍCIES DE 5è D

Aquests últims dies han passat moltes coses curioses a la
nostra classe, com ara:

Ens neixeran pollets a classe?

Fa poc ens van demanar que si podíem, portéssim ous de ga-
llina a classe. Alguns de nosaltres en vam portar i els vam
repartir en dues incubadores, abans els vàrem numerar i
pesar.
Ara ,esperem que el procés de la incubació funcioni i podem
veure’ls néixer a l’aula.

A l’Escola PIA de Granollers,
hi ha una classe de sisè

que tot ho vol saber.

Avui, en Domènec, ha portat,
un mapa que el seu pare li ha donat.
Com es pot entendre, hem pensat,
tot escrit en llenguatge no parlat.

Sabem que en Martí,
després de tirar-se pel trampolí,

va veure un gran pi
i es divertí

pensant que l’endemà al matí
podria fer pipí

en forma de molí.

L’Esther, “Els Pastorets”, ha d’interpretar
i per això començarà a assajar.

Ara li toca a l’Arnau,
que no té cap pèl de babau.

Petit pinyol és l’Oriol,
que juga molt bé a futbol!

En canvi, en Marc és un bon lector
de llibres, n’ha llegit un milió.

La Núria també fa “Pastorets”
i a handbol marca molts golets.

L’Àlex a tenis li agrada jugar
per moltes pilotes poder tornar.

En Pol va a entrenar
per poder encistellar.

En Guillem a la biblioteca va a estudiar
però a handbol també va a entrenar

perquè molt alt pugui arribar.

I en Miquel com que és karateka,
no té temps d’anar a la biblioteca.

Tot i això sabem que amb la Marta
es pot treballar i fer la feina a la carta.

A la Corina li agrada cantar,
per poder-se concentrar.

No sé si algú sap que la Laia toca el piano
i té un germà que és molt bon nano.

La família de la Sona d’Àfrica va arribar
i a Granollers es va instal·lar.

Un company nou arriba a classe

A tots ens va impactar molt, quan el dimarts 14 d’octubre la tutora,
ens va dir que l’endemà vindria un nen nou. Ens va dir que venia
de la República Dominicana. L’endemà quan va arribar a l’escola
els delegats el van acompanyar a la classe i llavors li vam fer una
benvinguda genial. 
Ara ja no és un nen nou sinó un més entre nosaltres.

Judit Pou
Maria Cayuela

Borja Grèbol
Francesc Boix
5è Primària D

POEMA DE LA CLASSE

31158_CRIT-Revista 65:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  15/12/08  14:38  Página 8



9

Prim
ària

En Kevin és tan tossut!
Però acabarà bevent aigua amb un embut.

A la Paula li agraden els animalets,
tant si són grans com petitets.

La Imane ha nascut al Marroc,
però a Catalunya hi té el seu lloc.

L’Ariadna teixeix
i amistat reparteix.

En Josep és bromista,
i també molt optimista.

L’Albert, és una bogeria,
no pot acabar sense la pilota a la porteria.

L’Ivan tanca el pany
per no caure en un parany
que li ha fet un capsigrany

el primer dia de l’any.

La Judith és la delegada
i n’està encantada.

La Noelina és baixeta
com una poncelleta

i petiteta
com una maduixeta

però també fa primària musical
i instrumental.

En Pau va veure un palau.
Ah! va fer després de trepitjar un clau.

Qui l’haurà ficat en aquest cau!

I l’Elena,
fa el poema com una patena

perquè la Fina li ha dit
que potser sortiria al Crit.

6è Primària D

31158_CRIT-Revista 65:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  15/12/08  14:38  Página 9



Els passats dies 9 i 10 d’octubre, els nens i nenes de primer vam anar de
convivències a una casa de colònies a Sant Esteve de Palautordera ano-
menada “El Castell de Fluvià”.

La casa era gran i estava bastant bé. Tenia una era molt gran i a part un
camp de futbol i un altre de bàsquet. El menjar era bastant bo i les habi-
tacions grans.

Les colònies van estar molt bé i és que vam fer de tot: tir amb arc, roco-
drom, ponts de cordes i tirolines. Així com una bona caminada a un cas-
tell en ruïnes del segle XIII (Castell de Montclús) que estava bastant a
prop (1 hora caminant aproximadament).

El primer dia mentre esperàvem per anar a les habitacions a deixar les
motxilles, els monitors de la casa ens van ensenyar tots els racons de la
mateixa i ens van indicar quin seria els nostre punt de reunió. Després
vam dinar i a la tarda ens vam dividir en dos grups... Uns van anar a fer
les activitats d’aventura i la resta van anar a caminar fins un castell i al
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CONVIVÈNCIES 1r ESO

matí següent ho vam fer al revés.

A totes les activitats d’aventura necessitàvem posar-nos un arnès i un
casc i ens van explicar molt bé les coses per no fer-nos mal. A la cami-
nada ens van explicar la història del castell, qui hi vivia i el que li va
passar, es veu que un terratrèmol el va dividir en dos. A la nit van fer
el joc del macarró i en acabar cap a ballar... Ens ho vam passar molt bé
tots junts jugant i convivint. Aquestes colònies ens han servit per fer
noves amistats. 

En fi les convivències van estar bastant bé, divertides
i entretingudes. Quan va acabar tot vam agafar un
autobús i cap a casa a descansar.

Laia Fitó
Josep Mondaca 

1r ESO D

El motiu d’aquesta missiva és exposar les idees per les quals el Consell Es-
colar és un bon ens gestor, per a nosaltres com a estudiants, en un futur
no gaire llunyà. Però ho explicaré des del meu punt de vista, ja que m’han
demanat que em presenti per formar-ne part.

La proposta de ser una de les candidates al Consell Escolar em va frapar
per tal com sempre ha estat en mi l’ànim de col·laboració dins d’alguna
organització de caire social. I què millor que poder desenvolupar aquesta
tasca al col·legi en el Consell Escolar. Sóc conscient que això pot com-
portar certes obligacions que em restin temps per al desenvolupament
dels deures i activitats extraescolars a mi o a la persona que surti esco-
llida. 

EL CONSELL ESCOLAR

Tanmateix, també crec que pot haver-hi un benefici mutu en tant que
qui surti escollit pot  aportar la seva col·laboració pel treball del Co-
mitè i, alhora, enriquir la seva col·laboració amb la seva labor. 

En el meu cas particular m’agradaria tenir un compromís ferm els qua-
tre anys que em resten fins acabar els estudis, i començar una nova
etapa d’estudiant, però amb la solidesa personal i socials d’haver estat
membre del Consell Escolar.
En tot cas, el sol fet de ser una de les candidates ha estat una experièn-
cia que m’ha enriquit i segur que l’alumne que formi part del consell es-
colar desenvoluparà la seva tasca el  més bé possible.

Celeste Domínguez
2n ESO B
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El passat dijous dia 9 d’octubre, els alumnes de 2n d’ESO
vàrem anar d’excursió amb autocar a Terrassa.

Allà vàrem fer esports d’aventura. 

Un d’ells era piragüisme, que consistia en fer grups de 3 o 4
persones. Els monitors primer ens van explicar com remar i quan ja ho
teníem clar, van llençar les canoes a l’aigua, ens van ajudar a pujar, d’un
en un i ens van deixar que practiquéssim l’esport. Quan ja portàvem una
estona remant, els monitors ens van fer que poséssim les canoes una al
costat de l’altra, aleshores els monitors van fer que alguns nois o noies
haguessin de canviar de canoa en mig de la piscina. Algunes persones van
tenir més dificultat per canviar-se de canoa, però tots ho vàrem aconse-

guir. Quan vàrem acabar de canviar-nos de canoa,
vàrem fer una carrera des d’on estàvem, alguns van ar-
ribar secs però d’altres no.

Un altre esport que vàrem fer va ser rocòdrom. No
tots vam pujar i alguns amb dificultat. Hi havien 3 co-
lumnes per les quals es podia pujar. Primer de tot els
monitors ens van fer una demostració. Seguidament

11

Secundària
SORTIDA DE CONVIVÈNCIA

després de la demostració només ens havíem de posar l’arnés i ja podíem
començar a escalar.

Acabat aquest esport vam iniciar la tirolina. Ens van explicar
com havíem de baixar correctament  sense provocar cap mena d’accident
i també que no ens féssim mal.

Aquest esport era un dels esports més divertits per algunes persones, ja
que no veien el perill tan fàcilment com en altres esports. Tots vàrem
aconseguir pujar i poder fer aquesta activitat tan desitjada per alguns.

A continuació vàrem anar a un parc on vam dinar i vam poder
jugar una estona.

En resum, aquesta sortida de convivència ens va agradar molt
i tots vàrem disfrutar molt, encara que tots haguéssim preferit sortir de
convivències dos dies com vàrem fer l’any passat.

Maria Cardoso
Cristina Jorge

2n ESO B
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BARACK OBAMA

El seu nom complet és Barack Hussein Obama Jr. va
néixer el 4 d’agost de 1961 a Honolulu, té 47 anys i és un polític
d’Estats Units . Es va graduar en la Universitat de Colòmbia i
en una escola de dret molt important anomenada Harvard Law
School, que traduït seria facultat de dret. 

Posteriorment, va treballar com a organitzador co-
munitari i va exercir la seva carrera com a advocat en dret civil,
abans de ser elegit i servir com a senador de l’estat d’Illinois
des de 1997 al 2004. També, va ser professor de dret constitu-
cional a la facultat de lleis de la Universitat de Chicago des de
1992 fins al 2004. 

L’any 2000, va anunciar la seva candidatura per al
Senat nord-americà . Finalment, va ser elegit com a membre
del senat el novembre de 2004, amb un 70 per cent dels vots a
favor.

El 10 de febrer de 2007 va anunciar la seva candida-
tura a la presidència dels Estats Units i el 3 de juny de 2008 va
ser nomenat candidat del Partit Demòcrata després d’una cam-
panya de 17 mesos de durada. La seva rival era Hillary Clinton,
que sempre sortia superant Obama a les enquestes, no oblidin
que això no eren les eleccions dels Estats Units, sinó del partit
demòcrata, del que finalment va sortir guanyador.

Finalment a les eleccions del 4 de novembre de 2008,
va ser elegit president dels Estats Units, aquest cop tenia John
McCain que és el senador d’Arizona, que era el representant del
partit republicà.

Obama no només és el president dels Estats Units,
sinó que també és conegut mundialment pels seus viatges i vi-
sites a altres països en els quals la majoria li donaven suport en
les eleccions presidencials. En el seu anunci televisiu hi sortia
una cançó que deia moltes vegades “YES, WE CAN” que en ca-
talà vol dir nosaltres podem 

Pot ser considerat un “SALVADOR DE L’ECONOMIA
INTERNACIONAL”

Ferran Garcia
Èric Balansó

2n ESO B

TEATRE

a Sant Hilari de Cardedeu

El dia 9 d’octubre, els alumnes de 3r d’ESO vam anar de convivències a
Sant Hilari de Cardedeu. Ens vam reunir tots a l’estació de França a les
9:00 del matí. Amb el tren vam arribar a Cardedeu centre. Un cop allà
vam anar a un parc, on vam fer una parada tècnica per esmorzar. Després
vam començar a caminar uns 3 Km fins arribar a Sant Hilari. Allà hi havia
una casa, una façana d’una església i una gran esplanada amb un petit
bosc. Vam estar una estona al nostre aire i llavors, en grups, vam fer una
sèrie d‘activitats (escollides per companys de 3r d’ESO).

Després d´acabar les activitats teníem preparada una botifarrada, ca-
dascú va agafar una botifarra, aigua i una poma, ens vam posar amb els
grups que volíem i vam dinar. Després de dinar vam tenir una bona estona
de temps lliure, en el que tothom va fer el que volia. Després d’ haver re-
posat el dinar ens vam fer la foto de grup i vam tornar a baixar cap a l’es-
tació de tren que ens va portar a Granollers.

3r ESOA

El mes passat, els de 2n vam anar al teatre, a la sala Sant
Francesc per veure una obra anomenada “Compte amb mi”.

L’obra tractava d’una família formada per la mare i els
dos fills en Manel i l’Ariadna que s’han de traslladar de Girone-
lla a Granollers pel treball de la Quimeta (la mare), cosa que als
dos germans els és molt difícil acceptar els canvis. Els dos fills
són adolescents, i es fiquen en diversos problemes, per exemple:
problema de drogues, males companyies, problemes familiars i
econòmics. El teatre va ser diferent als altres, perquè en acabar
ens van fer unes preguntes amb grups de 9 o 10 persones perquè
li féssim preguntes o opinéssim segons el comportament que ha-
vien tingut els protagonistes. Els protagonistes com ja hem dit
abans són: la Quimeta mare), el Manel, l’Ariadna i en Gabi (nòvio
de l’Ariadna). 

L’obra està feta especialment  pels adolescents, perquè
sàpiguen tot el que  passa a la vida real.

Lídia Sánchez
Laura Carles 

2n ESO D

SORTIDA TUTORIAL
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NOVA VIDA

El dia 20 de novembre de 2008, tots els alumnes de 3r d’ESO vàrem
anar a veure una petita representació al teatre de la Caixa.

Hi anaven moltes més escoles de Granollers, perquè era una his-
tòria molt interessant que tractava temes per a joves com nosal-
tres.

Primerament, ens varen presentar als personatges que hi actua-
rien, els hi feien preguntes  sobre l’educació vial i en principi tots
contestaven el més correcte. Però després s’endinsaven en la vida

quotidiana de cada un dels personatges i podíem
comprovar que cap d’ells complia el que es devia
fer, cadascú tenia els seus propis problemes, al-
guns de major importància i altres de no tanta.

Més tard ens representaven una escena on hi sor-
tia una festa i els principals personatges i cap d’ells
no complien les normes imposades. 

Finalment hem fet un petit debat sobre el que ha-
vien fet bé i en què havien fallat i tots ens adonà-
vem de tot el que havien perdut cadascun d’ells.
Tota aquesta història ens ha servit per adonar-nos
del que podem arribar a perdre si ens endinsem
en el món de les drogues i l’alcohol.

Núria Solà 
Noemí Robles

3r ESO D

Hola a tots, som l’Albert Azurín Albino i en Dante Herrera.
Tots dos tenim 14 anys i venim de sud-amèrica. Concreta-
ment som peruà  i Xilè respectivament.  L’Albert, que sóc qui
està escrivint, acabo d’arribar a Catalunya (vinc a l’escola des
de principi de curs), mentre que en Dante hi és des de 2n
d’ESO.

Com podeu imaginar el canvi de vida per a tots dos ha estat
molt gran. A mi concretament  l’adaptació a l nou país m’està
costant, però això ja anirà millorant. Pel que fa al meu rendi-
ment acadèmic  jo diria que vaig més o menys bé, però això
també ja anirà millorant amb el temps. Hi ha assignatures
que m’agraden i altres que no tant. Com a tots els nois i noies,
vaja. Per sort tinc molts amics. En Dante, per la seva banda,
està molt bé a l’escola, es troba ben acollit i té molts amics
dins i fora de l’escola. Un dels seus millors amics es diu Jordi,
i viu al carrer Sant Jaume de Granollers. En Dante no està in-
teressat a tornar a Xile,  ja que diu que aquí a Catalunya s’està
molt bé. En Dante està molt interessat a treure bones notes i
a aprendre el català. Aquesta és la seva meta. Jo també espero
aprendre el català amb el temps. De fet espero que sigui aviat.
Esperem que us hagi agradat el que hem explicat dues per-
sones que han arribat a Catalunya i a l’Escola Pia fa relativa-
ment poc temps.

Albert Azurin
Dante Herrera

3r ESO D

EDUCACIÓ VISUAL/VIRTUAL

31158_CRIT-Revista 65:ESCOLAPIA-Granollers CRIT  15/12/08  14:39  Página 13



14

Ba
tx

ill
er

at
RESSENYA MIRALL TRENCAT

El passat dijous 23 d’octubre els alumnes de 2n de batxillerat,
vam anar a veure l’adaptació teatral de la novel·la Mirall Trencat
de Mercè Rodoreda al Teatre Ponent. L’adaptació tenia una du-
rada aproximada d’una hora i després es plantejava un petit
debat per comentar l’opinió de la versió teatral i les curiositats
de l’obra.

En primer lloc, tenint en compte la llargada de la novel·la i, sobre
tot, com n’és de rica en simbolismes, van saber plasmar la idea
principal i, el que era encara més difícil, la reflexió interior dels
personatges.

Potser, començar amb el somni de l’àvia, amb una projecció de
colors i ombres, la feia massa abstracta, difícil per alumnes de
batxillerat – tant si se l’han llegida o no – de posar-se en situa-
ció, però la forma de tractar les tres generacions a través dels re-
cords d’uns i d’altres era la més adequada.

24 d’octubre de 2008, les onze i alguns minuts del
matí, els alumnes de segon de batxillerat de l’Escola Pia ens dis-
posem a entrar en un dels refugis de la Guerra Civil (1936-1939)
que es conserven a Granollers. De sobte de la plaça Maluquer i
Salvador unes plataformes neixen del no res i deixen veure les
escales d’un petit refugi.

L’olor de resclosit m’infla les narius, l’ambient està
molt carregat a causa de la pluja que amb els anys s’ha anat fil-
trant entre la terra. Som dins el refugi. Com si es tractés d’una
arcada, la imatge d’una nena arraulida en un racó del refugi
m’omple la ment. Me l’imagino amagada entre els braços pro-
tectors de la seva mare, i mirant fixament el seu pare que li re-
gala un somriure despreocupat per tal de tranquil·litzar-la. No
parlen, de res serviria, les bombes ressonen fora del refugi, i
com si es tractés d’una tempesta esperen que aquestes s’esvaei-
xin; ara en cauen algunes a prop, i algunes de més lluny. M’i-
magino llargues nits al refugi, amb molta gent, amb massa gent,
i la pobre nena al seu racó entre els braços de la seva mare i mi-
rant, fixament, el seu pare; m’imagino com silencioses llàgri-
mes de por rellisquen i cauen de les seves galtes fins a terra,un
terra fet de fang i pedres. Les hores passen com minuts, els mi-

Per altra banda, la manca d’actors, ja que només eren tres, no va
impedir la bona caracterització dels personatges.

A més, hi havia parts de la novel·la com l’epíleg que estaven
pràcticament calcats, precisament per no perdre aquest simbo-
lisme,  que varen introduir mitjançant una gravació filmogràfica
en l’obra teatral.

En conclusió, la idea per la qual aquesta obra es titula Mirall
Trencat (reflex distorsionat de la realitat) va ser ben adaptada,
encara que hi faltava algun aclariment al munt de referències
simbòliques ja que l’obra és d’una gran complexitat.

Pilar Pin
2n Batxillerat B

nuts com segons, el temps passa a poc a poc, fet
expressament, el temps vol que la guerra encara
sigui més dura.  

Sortint del refugi la imatge d’aquella
nena queda presonera de les grans plataformes
que el tornen a deixar amagat i retornen la plaça
Maluquer i Salvador als meus ulls. I un altre cop
la sirena toca, aquella nena no sap què és pitjor si quedar-se a
fora o entrar en aquella gola de llop, on tot és tristesa, on només
es respira por. Ella no hi volia entrar al refugi, eren a la porta,
ella i el seu pare, la mare ja era a dins, i de cop com si algú vol-
gués tancar la boca d’aquell llop, una bomba hi va caure.  El seu
nom, a la paret del museu que recorda els morts pel bombar-
deig, el seu cos, buit de vida i la seva vida buida de tot.

Berta Ventura
2n de Batx. B

VISITA REFUGIS DE LA GUERRA CIVIL
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Aquest mes els alumnes de 1r i 2n de batxillerat hem anat a la
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), per fer unes pràc-
tiques de física. Vam fer exercicis sobre com mesurar la veloci-
tat amb diverses eines, que nosaltres no tenim a l’escola, durant
tot el matí. A l’hora del pati, ens van deixar una estona per es-
morzar i vam aprofitar per mirar les facultats que hi havia al
voltant d’on estàvem. A la tarda, a l’hora de dinar, vam anar al
centre de la universitat, ja que aquesta té tres eixos diferents i
vam poder passejar-hi. La sorpresa va ser que allà hi havia de
tot: cinema, teatre, botigues de roba, perruqueries, restaurants
etc. I la gent sortia als jardins per dinar a l’herba o fer una mica

d’exercici al gimnàs que tenen. Abans de mar-
xar, amb l’autobús vam donar una volta per tota
la universitat, amb una professora que explicava
quines eren les facultat que veiem al llarg del
camí i quines activitats s’hi feien. Va ser una
sortida que ens va agradar a la majoria i ens va
animar a tornar-hi.

Irene Morales
Mònica Boonacker

1r Batxillerat C

15

Batxillerat
El passat dia 4 de novembre els alumnes humanístics de l’es-
cola vam anar a Empúries a visitar el museu d’Arqueologia de
Catalunya. 
El temps no ens va acompanyar ja que va ploure durant tota la
visita guiada i és per això que no vam poder dedicar el temps
programat a visitar les ruïnes de la ciutat grega i romana. Però
malgrat això, vam poder donar un ràpid cop d’ull a la factoria
de salaons (petita indústria on elaboraven conserves i salses
de peix), a les canalitzacions d’aigua, a la domus (una de les
cases més importants de la ciutat romana i on habitaven els
més rics), al cardo maximus (el carrer principal que creuava
les ciutats  de nord a sud) i als banys, amb les diferents sales,
característics de les ciutats Romanes.  
Tenint en compte el mal temps vàrem poder entrar i visitar el
museu amb molta calma ja que disposàvem de tot el temps
del món; vam veure l’estàtua d’Asclepi, les diferents monedes
que s’utilitzaven, estris de cuina, eines, inscripcions sobre
pedra, mosaics, etc. 
Tot i que el trajecte va ser una mica llarg tots vam fer-lo prou
divertit i deixant de banda el mal temps, va ser una agradable
sortida passada per aigua!!!

Sandra Comas
Marta Martínez

1r Batx. C

VISITA A L’AUTÒNOMA ELS HUMANÍTICS A EMPÚRIES
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II SALÓ DEL TREBALL “LA FARGA DE L’HOSPITALET”2008

El passat dia 13 de novembre de 2008, el grup d’alumnes del curs
Sefed de l’escola , va assistir al Saló del Treball organitzat per la
Generalitat a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

L’objectiu principal del saló ha estat oferir a les persones en
l’atur i ocupades el major nombre d’eines i oportunitats per a
la seva integració laboral o millora professional.

La fira estava distribuïda en tres seccions:

Cursos de formació. (Inform, SOC, Porta 22...etc.)
Ofertes de feina. (Inditex, Adecco, La Caixa..etc)
Entitats locals i associacions. ( Ajuntaments, Diputació.. etc.)

Les empreses amb presència al Saló del Treball pertanyen a di-
ferents sectors professionals com, per exemple, Microsoft,
Epson Iberica, Agbar, Indra, Grífols, Grup Alimentari Guis-
sona, Prosegur, Mango, CaiFor, Cespa, Vodafone, Clade, Con-
dis, Europcar, Grup Eulen, Mapfre, MRW, RACC i Factor RH,
entre d ‘altres.

La presència dels ajuntaments i associacions de prop de Bar-
celona també ha estat notòria al saló amb els estands informa-
tius de Barcelona Activa, l’Ajuntament de Girona, de
Tarragona, Lleida i Badalona, el Vapor Llonch de Sabadell, Fo-
ment de Terrassa i Grameimpuls de Santa Coloma de Grame-
net, entre d’altres.

Tots ells oferien les seves propostes.

La Fundació Inform que és l’encarregada de gestionar i coor-
dinar aquesta formació  va aprofitar l’ocasió per exposar el que
es fa a dins del curs en el camp de la simulació.  L’empresa si-
mulada Glups,SAS en la que treballen els alumnes del nostre
centre va ser seleccionada per demostrar la manera d’aprendre
treballant  aprofitant l’espai d’Inform  durant tot el matí.

Les  alumnes que vàrem participar en aquesta activitat vam
tenir l’oportunitat de compartir la nostra experiència dins del
curs , amb futures persones interessades en ell i a la vegada
per veure com estava l’oferta de feina i de cursos a la nostra
comarca.

Montse Salmerón i Pili Coronado.
Alumnes SEFED – Escola Pia Granollers
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BIBLIOTECA ESCOLAR, LECTURA I INFORMACIÓ

Per què és important llegir?

És necessari tenir clares les raons per les quals impulsem la lectura.
Com diu José Antonio Marina en el seu llibre La magia de leer, “és
inútil convèncer que la lectura és més divertida que la televisió o
més emocionant que el cinema, la lectura és una altra cosa. La lec-
tura freqüent és la millor manera d’apropiar-se del llenguatge”. Però
per què necessitem apropiar-nos del llenguatge? A continuació pre-
sentem tres raons convincents:
Perquè el fons de la nostra cultura és lingüístic i necessitem aques-

ta eina per accedir a ell.
Perquè la nostra convivència és lingüística i necessitem el llenguatge

per comunicar-nos.
I perquè la nostra intel·ligència també és lingüística i necessitem

paraules per poder articular el que sentim i pensem.
Sovint veiem que els nostres alumnes estan mancats de paraules per ex-
pressar-se, per comunicar-se. En un context ple d’imatges i impactes visu-
als que els emocionen o els mobilitzen agressivament, necessiten paraules
per articular pensaments. La lectura és una via molt important que ho pos-
sibilita.
Per tant, la lectura ha de tenir una funció vital i social, no només una fun-
ció cultural. No es tracta de fomentar només una lectura estètica i un cap
culte ple de coneixements, sinó que globalment cal desenvolupar una
intel·ligència lectora que permetrà als nostres alumnes disposar de recur-
sos per a l’aprenentatge i per al seu desenvolupament personal i social.

Extret de: Mi biblioteca (2008), de Glòria Durban Roca i José García Guer-
rero.

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA DE PRIMÀRIA

Durant la 1a avaluació, a la biblioteca de primària s’han portat a terme  di-
ferents activitats:

- Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior han participat en una activitat
relacionada amb la classificació dels llibres i del material de la biblioteca.
Hem fet la presentació número a número de la CDU (Classificació Decimal
Universal), i els nois i noies han fet els dibuixos dels diferents números. Des-
prés seleccionarem un dibuix de cada número per  penjar a les llibreries de la
nostra  biblioteca.

- Per a tots els cursos hem fet una exposició de llibres d’animals titulat “Ani-
malades”. Algun curs també ha fet el joc de la Lotollibre relacionat amb aque-
sta exposició.

- Als alumnes de P3  s’ha fet la presentació de la mascota. Aquest curs la mas-
cota ha anat acompanyada d’un llibre que podreu llegir amb els vostres fills
el dia que la mascota us arribi a casa.

- Els alumnes de P4 van venir
a la biblioteca a rebre les
maletes viatgeres. Aquest curs
han arribat muntades sobre
un patinet, ja que venien de
molt lluny.
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Nessmann, Philippe. A la recerca del riu sagrat (Riu Nil). Bambú
Nessmann, Philippe. Sota la sorra d’Egipte (Tutankamon). Bambú

POSTRES DE MÚSIC. Els més dolços

Andrews, Sandrine. Miró. El color dels somnis. Cruïlla
Pittau, Francesco. Animals. Cruïlla
Ripoll, Oriol. Jocs de tardor. Edebé

Laurent, Nathalie. El gran llibre dels somnis. Corimbo
Navarro, Àngels. Mira, mira. Combel

Davies, Incola. Una història natural de l’innombrable caca. Lynx
Ruillier, Jérome. Això és casa meva. Juventud

CAFÈ, COPA I PURO. (Per als grans grumets)
(Per als germans grans, pares, mestres, tietes, avis…)

Martorell i Gil, Encarnació. Amb ulls de nena. Ara llibres
El Hachmi. L’últim patriarca. Planeta

Serra, Màrius. Quiet. Anagrama/ Empúries
Funke, Cornelia. Mort de tinta. La Magrana

Gabancho, Patricia. Apàtrides, incultes i (a vegades) analfabets.
Honoré, Carl. Bajo presión. RBA

Cushman, Karen. Rodzina. Entrelibros
Luidgre, Astrid. Ronja la hija del bandolero. Juventud

Aquest menú és totalment gratuït, podeu fer una degustació entre
tots els plats ofertats només volem que :

Us divertiu llegint
Creixeu llegint

Llegint feu nous amics…

19

La Teca de la M
ediateca

BIBLIOTECA ESCOLAR, LECTURA I INFORMACIÓ

BIBLIOMENÚ DE NADAL

ENTRANTS. Un plat que es fa mirar.
(per als més petits de l’escola)

Blanch, Xavier. El rei blanc. La Galera
Wormel, Christhopher. Dents, cues i tentacles. Juventud

Vent de Hove, Yäel. I per quèèè?. Juventud
Pauli, Lorenz. Que valent!. Juventud

1r PLAT. Un plat suau per als que comencen a degustar
(per als de cicle inicial)

Oliveras, Carme. Dites i refranys. Text
Casas, Lola. La Xurra. Text. La Galera

Redlich, Ben. No siguis poca-solta. Juventud
Grejniec, Michael. De que està feta la lluna? Kalandraka

Larreula, Enric. El gripau vermell. Baula

2n PLAT. Per als que comencen a ser uns bons gru-
mets

(Per als de cicle mitjà)

Sierra i Fabra, Jordi. La fabulosa llegenda del Rei Artús.
Edebé

Conway, David. El valuós regal. Artime
Belli, Gioconda. El taller de les papallones. Fiore

Martí, Pere. L’avi ocellaire. Lynx
Enrich, Maria. Les cotorres fugitives. Lynx

Knister, Tina. Superbruixa i l’embruix de Nadal. Brúi-
xola

3r PLAT. Per als grumets experts
(Per als de cicle superior)

Monroe Finch, Alan. Una mà freda en la boira. Bro-
mera

Kinney, Jeff. Un pringat total. Empúries
Genover i Mas, Anna. El broc màgic. Tandem

Higgins, F.E. L’encantador d’óssos. Cruïlla

Descobridors del món. Aventures en què la història
s’explica com una novel·la. Conté un quadern de do-

cumentació amb fotografies de colors que prolonga l’aventura:

Nessmann, Philippe. A l’altre extrem de la terra (Expedició Magalhaes).
Bambú

Nessmann, Philippe. Amb perill de mort. 1908 (Expedició al Pol Nord).
Bambú
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“Un nen que domina els adults sent confusió, ràbia i inse-
guretat”. Aquesta és una de les frases amb les quals va obrir
la xerrada la psicopedagoga Roser Soliva el 16 d’octubre pas-
sat. L’especialista, que no és la primera vegada que ha inter-
vingut a la nostra escola, va parlar dels valors que tenen els
hàbits i els límits en l’educació dels nens. La xerrada, en
aquest cas, anava adreçada als pares i mares dels alumnes
del cicle d’educació infantil dins del VI Cicle de Conferèn-
cies a Pares i Mares de l’Escola Pia de Granollers.

Roser Soliva va insistir en la necessitat de dir NO als nostres
fills, ja que d’aquesta manera “es genera seguretat i con-
fiança”. La psicopedagoga va destacar també la importància
que té en els nens l’adquisició d’uns hàbits, ja durant els
mesos de gestació: “A la llarga són una inversió: en els hàbits
està l’educació en valors”, va manifestar. Després d’aquesta
introducció, la conferenciant va definir les diferents tipolo-
gies d’hàbits que hi ha, que són: horaris, alimentaris, d’hi-
giene personal, d’autonomia, de lleure, socials i escolars.
Dels hàbits horaris, Roser Soliva va explicar que són els més
importants, ja que “uns mals hàbits horaris generen irrita-
bilitat”. Per tant, l’especialista va afegir que s’han de respec-
tar especialment els horaris de menjar i de dormir. Pel que
fa als hàbits alimentaris, durant la xerrada es va recomanar
que els nens provin tot tipus de menjar i que en aquest cas
és molt important per part dels pares i mares el fet de pac-
tar. Dels hàbits d’higiene personal, Roser Soliva va destacar
que “generen autoestima i autorespecte i són un bon mitjà
per prendre consciència del propi cos”. Quant als hàbits
d’autonomia, la conferenciant va manifestar que “són una
font inesgotable de satisfaccions i que demanen cura i em-
patia, ja que una paraula desafortunada pot generar rebuig”.
En aquest sentit, es va recomanar als pares i mares el fet de
reconèixer davant dels fills que en un moment donat ens
hàgim pogut equivocar. Dintre dels hàbits de lleure, es va
transmetre la idea que el joc és l’activitat més seriosa per un
nen de 3 a 6 anys, ja que d’ell depèn el pensament simbòlic
i l’univers abstracte que tindrà el nen o nena quan creixi.
Dels hàbits socials es va destacar que són ressonants, és a
dir, que el respecte genera respecte. I pel que fa als hàbits
escolars, Roser Soliva va manifestar que “un nen que hagi
adquirit uns hàbits de manera adequada a casa adquirirà els
hàbits escolars sense problemes”. 
El to de la xerrada va ser en tot moment força amè i els pares
i mares assistents van poder fer les seves aportacions. La psi-
copedagoga no només va intentar respondre a totes les in-
quietuds manifestades, sinó que també va fer una
recomanació: la lectura del llibre “Todo lo que hay que saber
antes de los 7 años”, de l’autora Donata Elschembroich. Edi-
torial Destino. I per últim una altra recomanació. Les eines
bàsiques per educar són: perseverància, coherència, pa-
ciència, il·lusió, autodisciplina, realisme i sentit de l’humor.
Sí, sí. SENTIT DE L’HUMOR. Potser a més d’un i d’una li va
sorprendre.

Marta Queralt Puig
Mare d’alumne de P5

El passat divendres dia 21 de novembre els alumnes de 2n cicle d’ESO de
l’Escola Pia de Granollers  vam fer un acte solemne a la plaça de la Porxada asse-
ient-nos tots junts,amb unes pancartes, llegint un manifest i alguns de nosaltres
tocant el Cant dels ocells, per tal de manifestar el nostre desacord i desconcert
amb la mort de Maores, la noia assassinada fa unes setmanes a Ripollet. Tots nos-
altres hem sentit aquest fet molt proper ja que tant la víctima com l’agressor tenien
la nostra mateixa edat i es podrien trobar entre nosaltres. Això ens ha fet reflexio-
nar i preguntar-nos petites coses que durant el dia a dia deixem passar sense donar-
hi més importància.
La violència entre els joves és una assignatura pendent que tenim tots els nois i
noies de la nostra societat i no ens adonem que l’arrel es troba en els conflictes
mal resolts del dia a dia. 

Per acabar volem fer una crida a tots els nois i noies animant-los a posar
el seu gra de sorra en aquesta lluita en contra de la violència, en la que tots hi som
els protagonistes.

Maria Plaza
3r ESO C

EN ELS HÀBITS ESTÀ
L’EDUCACIÓ EN VALORS CONCERTS DE SANTA CECÍLIA

El dia 22 de  va ser el dia de la  patrona dels músics, Santa Cecília. Però com que
va caure en dissabte vàrem  decidir fer-li els honors divendres 21 de novembre. 
A primera hora, els alumnes de quart de Primària Musical, varen rebre les famí-
lies a l’entrada principal de l’escola tocant en un conjunt de flautes de bec. Van
tocar 5 cançons breus molt ben interpretades que tothom va aplaudir i alhora va
ser emocionant el silenci que van mantenir les famílies mentre anaven entrant  a
l’escola.
Posteriorment, els mateixos intèrprets van anar passant pels passadissos perquè
tots els alumnes i professors de l’escola poguessin gaudir, també, de la música.
A dos quarts de sis de la tarda, un cop finalitzada l’escola, els alumnes d’arpa van
fer un concert adreçat als pares, familiars i companys. L’ Alba Roma, Óscar Pe-
ñalver, Elena Vázquez, Berta García, Mercè Mayol, van tocar obres de les com-
positores Sabine Cheffson, Gabriela Bosio o Jane Weidensaul. Per finalitzar la
Clara Roma, alumna de secundària, va interpretar dues obres d’Alfred Holý i un
petit conjunt de quatre arpes, integrat pels alumnes de tercer i quart, amb una
breu improvisació sobre un ground popular. 
La figura de Santa Cecília és desconeguda a nivell històric però ha generat una

gran quantitat de mostres iconogrà-
fiques amb quadres de pintors de la
fama de Raphael o Rubens, algunes
de les quals es van projectar durant
l’esdeveniment.

Mestres de

Música

PERQUÈ NO TORNI  A PASSAR!
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La idea va néixer a finals del curs passat i, tot i que l’opció de
dur-la a terme es va fer esperar una mica, per fi sabem que ha
valgut la pena. Les mares que formem la Comissió d’anglès
de l’AMPA estem encantades i us volem donar les gràcies per
la rebuda que va tenir la primera sessió de “L’HORA DEL
CONTE… EN ANGLÈS”, una proposta que vam engegar amb
tota la il·lusió i que, donades les circumstàncies, continua-
rem encara amb més empenta. Cap a les 17.15h del dimarts 11
de novembre la biblioteca de l’escola es va omplir amb uns
cinquanta nens i molts i molts pares que ens van ajudar a
rebre a la nostra primera convidada, la Little Red Riding

Hood. Malgrat la nostra manca de previsió i
la dificultat d’acomodar a un públic tan nom-
brós, els nens van escoltar amb molta atenció
el conte de La Caputxeta en versió bilingüe i
van participar encantats en l’espectacle de ti-
telles que va seguir a continuació. Tant la
Little Red com la seva mummy, la granny i
el woodcutter van riure d’allò més amb el seu
públic i van comptar amb una bona colla d’a-
judants per acabar amb el dolent wolf que
voltava pel bosc... Per a la propera trobada,
que serà el 9 de desembre, el relleu el prendrà
un homenet molt simpàtic i bondadós que
ens ajudarà a donar pas tant a l’hivern com al
Nadal i que està tot fet de neu. The Snow-
man! Tant de bo puguem seguir molt de
temps compartint amb vosaltres el plaer de la
lectura i l’alegria de passar una estona en tan
bona companyia...

AMPA

LA LITTLE RED RIDING HOOD, A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA

Un món per

descobrir

Acompanyem les teves idees fins que les puguis tocar
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Un dimecres a les 8 del matí. La professora d’Història comença a explicar
el nou tema de la Segona República Espanyola, en concret la reforma edu-

cativa, que es promulgà l’any 1931.

Professora: La reforma educativa pretenia una millora de l’ensenyament a
partir d’una coeducació a les aules, nens i nenes a la mateixa classe. Aquesta
havia d’ésser una educació laica, pública, gratuïta, obligatòria, i tenir un
caràcter creatiu i social. A més, tenia per objectiu augmentar el nivell d’al-
fabetització per d’aquesta manera modernitzar el país.
Com ja sabeu, el 2 de juny de 1933, el Govern de la Segona República va
aprovar la Llei de Confessions i Congregacions Religioses, que prohibia
l’ensenyament als Ordes i Congregacions Religioses. Segons aquesta llei, les
escoles religioses havien de tancar les seves portes a finals del curs lectiu
1932-1933.

Alumne: Llavors, si l’any 1931 tingué lloc la reforma educativa, com fou pos-
sible la creació de l’Escola PIA de Granollers?

El Servei de Salut Pública de l’Ajuntament en col·labora-
ció amb professionals sanitaris ha editat un cop més el  “Programa
de prevenció i salut a l’escola per a famílies” 

Aquest material educatiu és una eina, que s’ofereix a les
famílies dels alumnes de 1r d’ESO, i  pretén complementar la tasca
d’educació per la salut.

L’objectiu del programa és donar alguns instruments bàsics
per la comunicació entre pares/mares i fills/filles sobre temes que
preocupen en aquesta edat a la joventut com ara la sexualitat, l’a-
limentació, drogues i salut mental. Aquests temes estan tractats en
nou fitxes i són les següents:

L’adolescència
Sexualitat i adolescència.
La SIDA i infeccions de transmissió sexual.
Tractar el tema de les drogues a casa.
Cànnabis i porros.
Detectar un consum.
Xats, mòbils, televisió, Internet.
L’alimentació.
Ajudar-los a sentir-se bé amb ells/elles mateixos/es.

Aquest material bé complementat amb
recursos municipals, telèfons i webs d’inte-

rès per aprofundir en la informació.
A l’escola hem cregut convenient donar

el material tot junt, perquè les famílies puguin gestionar-lo
amb l’ordre que elles creguin convenient. 

Finalment  trobareu una fitxa que pretén recollir la
vostra opinió i suggerències. La podeu fer arribar a l’escola via
tutor/tutora i serà adreçada el servei de Salut Pública.

També podeu accedir al programa mitjançant la pà-
gina web de l’escola. Encara que estigui inicialment  adreçat
a les famílies  de 1r d’ESO els temes tractats poden i han de ser
tractats en qualsevol etapa de l’adolescència. 

Esperem que aquest programa us sigui d’utilitat.

Equip de tutors de 1r d’ESO

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I SALUT A L’ESCOLA PER A FAMÍLIES

Professora: A causa de la necessitat de crear escoles i de la fórmula
trobada per l’Escola Pia i pel Patronat Parroquial de Granollers, que
permetia cenyir-se a la Llei de Congregacions. 

Alumne: Així doncs, l’Escola Pia es va constituir en un clima d’anti-
clericalisme...

Professora: Sí, però cal considerar que l’Escola Pia tenia present que
s’havia d’impulsar un nou model pedagògic, democràtic i modern. 

Sona el timbre, són les 9 del matí. La professora d’Història aban-
dona l’aula i els alumnes es preparen per la següent matèria.  

Laura Bayona
Sergio García

Meritxell Ramos
2n Batx C

Què podem fer si...
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NAVEGAR PER INTERNET... I NO NAUFRAGAR!

Han de saber que ens interessem pels llocs que visiten, per la
gent amb la que s’escriuen. Els joves no han de viure això
com una fiscalització, sinó com un interès natural dels
seus pares per tot el que fan. 

Ens han de sentir a prop seu, tant en aquest tema com en d’al-
tres, de forma que puguin adreçar-se a nosaltres amb lli-
bertat per a consultar dubtes o explicar-nos les seves
experiències.

En propers articles intentarem anar donant pistes que ens ajudin
millorar l’experiència de l’ús d’internet a casa.

Guaita, Jaume! Què et sembla això que hem trobat? Oi que són
maques, les fotos? Entens el que està escrit? Doncs vinga, a
imprimir-ho...!

Departament d’Informàtica

Q
uè podem

 fer si...
Mare! La mestra m’ha dit que busqui informació i la porti a

classe!  Vaig a connectar-me a internet, a veure què trobo!

Tot sovint, sentim expressions com aquestes a casa nostra, i és
que l’ordinador, i en especial internet, representa una eina de
treball i d’aprenentatge present, cada vegada més, a les nostres
llars. En permet cercar informació, intercanviar idees i comu-
nicar-nos amb altres d’una manera que, fa només pocs anys,
era inimaginable. 

Aquestes noves tecnologies són, a més, un re-
curs fabulós per als nens i joves, tant a casa com
a l’escola, ja que els permeten trobar tot tipus
de documents, notícies, imatges, vídeos i mú-
sica que els poden ajudar a millorar la com-
prensió de les seves tasques escolars. Són
també molts els llocs web que ofereixen con-
tinguts i recursos educatius que els poden aju-
dar a millorar els continguts i les habilitats
treballades a l’aula. A la web de l’escola en

tenim un bon recull!

Aquesta varietat i quantitat d’informacions (una veritable
onada), sovint presenten problemes per als nostres infants, de
manera que pot arribar a ofegar-los: poques vegades estan ade-
quades al seu nivell; sovint són de qualitat dubtosa; en oca-
sions, es troben barrejades amb publicitat enganyosa i poc
adequada per a ells... A internet, les illes del tresor de la infor-
mació costen molt de localitzar!

Totes aquestes eines tan noves requereixen un cert aprenen-
tatge, no tant en el sentit tècnic, ja que els nostres fills i filles
tenen un alt grau de domini de la xarxa, sinó en la selecció i l’ús
que facin dels continguts. Cal que ajudem els nostres infants i
joves a acostar-se a aquests recursos sense por, però amb pre-
caució. 

Cal que els acompanyem navegant i cercant informacions.
Els hem d’explicar que no tot el que veuen a internet és ve-

ritat, ni tot és bo... 
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Any 1933. El 27 de novembre de fa 75 anys comença una història que encara avui se-
gueix i en la qual cadascun de nosaltres té la seva part de protagonisme.

Avui ens hem reunit aquí per recordar no només el patró de la nostra escola, sinó
també per commemorar l’aniversari dels 75 anys de l’Escola Pia de Granollers. Són 75 anys

d’il·lusions, d’esforç, voluntat, amistat, companyerisme, aprenentatge... Milers de nens i nenes
han passat per l’escola i han crescut amb ella.

Certament, aquesta història va iniciar-se amb els nostres avis, va seguir amb els nos-
tres pares, segueix amb cadascun de nosaltres i seguirà amb els nostres fills.

El passat, present i futur s’uneixen així en un mateix espai deixant un record inesbor-
rable en la vida de generacions i generacions d’alumnes i professors.

Tots junts fem escola!

PREGÓ DE ST. JOSEP DE CALASSANÇ 2008
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Sant Josep de C
alassanç
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Sant Josep de C
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